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Ericssons strategi
stakar ut vägen
Den nya Telekomvärlden är här. Med
den måste Ericsson förändras.
Snabbhet, sammansmältning och
trådlöshet utmärker den nya världen.
Läs om Ericssons strategi.
18-23

Tjäna på nya
föräldralönen
Anställda i Storstockholm får högre
ersättning vid föräldraledighet
Föräldralönen innebär att Ericsson
fyller ut en stor del av inkomstbortfallet under ledigheten. Den är en
del av det nya av avtal som Ericsson
slutit med facket.
6-7

- Fler pappor kommer att kunna vara
hemma längre, säger pappaledige Bo
Nilsson. Här med barnen Dennis, fyra
år och Maria, nio. Foto: Eva Bergström

Liten AXE lockar
nya marknader

Utrustningen för mobiltelenäten är numera en etablerad del av statsbilden i Stockholm. En studie utförd av Ericsson och AT&T visar att
näten dock har liten påverkan på miljön.
Foto: Lars Aström

Mobiltelesystem
ger liten miljöpåverkan
IT och telesystem har mycket liten påverkan på miljön. Det visar en unik studie som
Ericsson tillsammans med amerianska AT&T utfört i Kalifornien och i Stockholm. Studien
är en så kallad livscykelanalys och tar upp allt från energiåtgång till pappersförbrukning. 4
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Världens minsta AXE-växel ska locka
Ryssland och östra Europa att investera i ny telekom. Den nya växeln
innebär en rimlig startkostnad för
operatörer som ska bygga nät. 8 - 9

Bra liv i Israel
Familjerna Ahnfors och Assarsson
flyttade till Israel genom arbetet De
njuter av kulturen, människorna och
det gynnsamma klimatet.
15-17
MANGA PATENT

Patentverksamheten på Ericsson gav
1 200 patent förra året
2
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Bobby Chang berättar om Bellcores
uppgång och fall.
11
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Ericssons medvetna satsning
på patentverksamhet har de
senaste åren lett till en dramatisk ökning av antalet patentansökningar. 1998 sökte
Ericsson över 1 200 patent på
nya uppfinningar i över tio länder och Ericssons patentportfölj är idag en av telekomvärldens tyngsta.
En stark patentportfölj har blivit
viktigare än någonsin för Ericsson. Många patent ger större
handlingsfrihet på den aggressiva
telekommarknaden.
- V å r t patentinnehav gör det
också möjligt för oss att stödja en
positiv marknadsutveckling för
våra produkter och tjänster, säger
Göran Nordlundh som är koncernansvarig för patent och patentstrategier på Ericsson.
Framför allt är det patent relaterade till en standard, som GSM
eller WCDMA, som är av strategisk betydelse för Ericsson. Skälet
är att där finns konkurrerande företag som också äger många patenträttigheter.

Patent som vapen

Karlskrona: Angelica Edwardsson,
0455-549 40

- O m något företag försöker
hindra Ericssons verksamhet eller
utestänga oss frän en standard genom sitt patentinnehav är det avgörande att vi har förmåga att
svara med motsvarande taktik. En
domstolsprocess blir då lönlös för
motparten. Ju fler värdefulla patent desto bättre förhandlingsposition.
Göran Nordlundh beskriver patentspelet som "kalla krigets
maktbalans" där båda parter har
mest att vinna på konstruktiva
förhandlingar. Förhandlingar om
stora generella patentportföljer leder oftast till ett utbyte av licenser
som båda parterna fritt kan använda sig av, så kallade korslicenser. Annars köper eller säljer man
licenser för ett specifikt patent
som vilken handelsvara som helst.

Karlstad: Sven Carlsson,
070-544 62 32

Patent i andra Under
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Göran Nordlundh är
ansvarig för Ericssons
patentarbete. De
senaste åren har
antalet enskilda patent legat på drygt
1 200 som sedan
sökts i mellan 20 och
25 länder. Det är en
hälsosam nivå, menar
Göran Nordlundh. Det
gör Ericsson till en av
de största i telekombranschen.

Eftersom patent är ett skydd mot
konkurrenter söker Ericsson
främst patent i de länder där konkurrerande företag har sin till-

Foto: Patrik Linden

verkning. Flest patentansökningar har man därför i USA, Europa
och Japan. Patentmarknaden är
stor, och det finns företag som enbart lever av att köpa och sälja patent istället för att bedriva tillverkning.
- Ett sådant kortsiktigt tänkande stämmer inte överens med vår
syn på patent. Vår grundsyn är att
patent framför allt ska skydda resultaten av vår forskning och utveckling, så att vi kan leverera
marknadsledande produkter. Det
är det vi lever av i första hand.
- Sedan tror vi också pä att
främja öppna standarder och låga
royalties för att öka teknikspridningen. Alla tjänar ju på en
snabbväxande marknad, menar
Göran Nordlundh.
Ericsson deltar också mycket
aktivt i olika standardiseringsor-

ganisationer som UMTS-IPR,
ITU och Etsi för att kunna påverka branschen i mer öppen riktning. Under åren har Ericsson bedrivit ett delvis framgångsrikt arbete i utformningen av nya öppna
standarder som ligger i linje med
Ericssons teknik.

På marknadsavdelningen
Till skillnad från mänga andra företag sorterar patentfrågorna på
Ericsson under marknad och strategisk planering. Det vanliga är att
dela upp området mellan teknikoch juridikavdelningarna.
- Det markerar vår syn på patentfrågor, att det just är ett marknadsstrategiskt verktyg. Det gör
det också lättare för oss att föra ut
patentmedvetandet i koncernen
med en sådan uppdelning. Huvuddelen av patentarbetet sker ju

ute i linjeorganisation som en naturlig del av vår forskning och
produktutveckling, säger Göran
Nordlundh.
På varje affärsområde inklusive
tillämpad forskning finns dessutom patentansvariga som ska
stödja enhetens patentverkksamhet och svara för att man har ett
aktivt patentprogram. Göran
Nordlundh hävdar att det ändå är
det dagliga arbetet som utgör
grunden för Ericssons lyckade patentstrategi och huvudskälet till
att Ericssons patentansökningar
ökat i antal och kvalitet de senaste
åren.
Thomas Hedlund

Fotnot: Texten har också varit införd i Elektroniktidningen nummer 4/99.

Fler patent på senare tid
Nu ligger Ericsson på drygt 1 200 registrerade patent per år.
- Det är en hälsosam nivå, säger Göran Nordlundh som är
ansvarig för koncernens patentarbete.
Ericsson har under de senaste åtta till tio åren satsat mycket
på patent. Nu är Ericsson ett av de ledande telekomföretagen på
detta område.
Patentfrågorna ligger under Torbjörn Nilsson, som ansvarar för
marknad och strategisk affärsutveckling i Ericssons ledning.
Många andra företag har patentfrågorna kopplade till teknik eller
juridiksektionerna.

- Med detta visar vi att vi ser på
patent som en strategisk resurs.
För framtiden satsar vi på strategiska patent med fokus på
WCDMA-teknik och andra framtidsteknologier, säger
Göran
Nordlundh.

Varje patent Ericsson söker
lämnas in i 10 till 40 länder. I genomsnitt rör det sig om mellan 20
och 25 länder. När Ericsson talar
om drygt 1 200 patent per år, så
avses olika patent som var för sig
kan vara inlämnat i kanske 25 länder. Det är viktigt att tänka på när
patentstatistik jämförs mellan olika företag. Vissa räknar alla patent
i alla länder. Räknar man så kommer Ericssons 1 200 ansökningar
1998 att motsvara storleksordningen 25 000 nationella patent.

Ericssons koncernpatentavdelning kommer inom överskådlig
framtid att vara kvar i Kista, eftersom Kista står för huvuddelen av
Ericssons forsknings- och utvecklingsverksamhet. Dock tar man
hjälp av externa patentombud
och byråer runt om i världen för
att vara så effektiv som möjlig
när det gäller nyhets- och patentsökningar.
Patrik linden
patrik.linden@lme.ericsson.se
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rbjudande
Komplett erbjudande
Istelefonin
för framtidstelefonin
Den tredje generationens
mobiltelefoni kommer att
bestå av flera tekniska
varianter.
Ericsson stöder samtliga
- och erbjuder därmed
operatörerna en övergång till
bredbandig mobiltelefoni
oavsett dagens frekvensband
och system.
Ericssons uppgörelse med amerikanska Qualcomm innebär att det
inte längre finns några patentfrågor som hindrar utvecklingen av
den tredje generationens mobiltelefoni, där WCDMA är den dominerande standarden. De första
WCDMA-systemen väntas tas i
kommersiell drift år 2001-2002.
Två huvudstandarder
- I huvudsak har marknaden två
standarder att välja för den nya generationen mobiltelesystem. Den
enda standarden, Edge, är en utveckling av dagens TDMA- och
GSM-system inom befintligt frekvensspektrum.
Den
andra
standarden bygger på olika varianter av bred- I
bandig CDMAf ^
teknik,
säger I
Mats Nilsson, I
koncernansva- I
rig för tekniska
standardiseringsfrågor.
Tio förslag Mats Nilsson
till en världsstandard för den tredje generationens mobiltelesystem lämnades
förra sommaren in till den internationella teleunionen ITU från
standardiseringsorgan runt om i
världen.

behov. Den tekniska utmaningen
blir att täcka in alla frekvensband i
en mobiltelefon, säger Mats Nilsson.
Sammanlagt kommer det att finnas tre varianter av bredbandiga
CDMA-system på marknaden. Det
vill säga en WCDMA-variant i enlighet med de specifikationer som
gjorts av europeiska standardiseringsorganet Etsi och japanska Arib,
samt en TDD-variant och en cdma2000-variant.
Operatörerna väljer teknik efter
frekvensband, behov och vilket digitalt mobiltelesystem de har idag.
Ericsson stöder samtliga system.
- WCDMA-tekniken är bäst optimerad för de IP- och multimediatjänster som den tredje generationens mobiltelefoni ska klara. Tekniken, som är en evolution av
GSM, kräver att operatörerna har
nya licenser på 2GHz-bandet, säger
Mats Nilsson.

it»
KtANC

Den 25 mars offentliggjorde Ericsson och Qualcomm att patentstriden
om CDMA-tekniken dem emellan är över.
Illustration: Kerold Klang

dagens IS-95-operatörer, som
främst finns i USA.
- Detta påverkar inte våra satsningar på WCDMA eller Edge. Vi
har nu ett komplett erbjudande av

system för den tredje generationens
mobiltelefoni, säger Mats Nilsson.
Nils Sundström
nils.sundstrom@lrne.ericsson.se

Satsning på cdma2000

Tre CDMA-varianter

Ericsson utvecklar CDMA2000
efter affären med Qualcomm. I
slutet av maj beräknas alla detaljer kring affären vara klara.

Samarbeten mellan de olika standardiseringsorganen har lett fram
till de två huvudteknologierna med
varianter som uppfyller ITU:s krav
på den tredje generationens mobiltelesystem, IMT2000.
- Det är fullt möjligt att vi får se
mobiltelefoner som fungerar för
alla varianterna av IMT2000system. Det beror på marknadens

- Ericsson tar över Qualcomms
verksamhet inom infrastruktur för
CDMA-standarden och vi bildar
ett nytt bolag som kommer att innehålla en affärsenhet inom segmentet Operatörer, säger Åke Persson som ska leda verksamheten.
Bolaget ska ansvara för och
utveckla produkter och tjänster

för CDMA-teknik, både dagens
CDMA-One (IS-95) och nästa generations system cdma2000. Ericsson tar också över Qualcomms
produktion för dessa system.
- Vi satsar på att få lika hög marknadsandel inom detta område som
Ericsson har för andra områden inom mobilsystem. Med CDMA inom
Ericsson blir vårt utbud komplett
och vår trovärdighet ännu bättre på
marknaden, säger Åke Persson.
Åke Persson, som tidigare varit
marknadschef för Ericsson Radio

Systems, tror starkt på framtiden.
- Vi satsar på att bli världsledande även inom denna del av mobilsystem. Nu är det bara full fart
framåt som gäller. Det här var rätt
steg för Ericsson att ta.
Fokus för CDMA-satsningen är
på tredje generationens system. Nu
har Ericsson ett komplett utbud
och kan stödja alla operatörer oavsett vilken teknikstandard de valt.
Patrik Linden
patrik.linden@lme.ericsson.se

Snabb bekämpning av Melissa
Ericssons kombination av en
standardiserad PC-miljö och
en global supportorganisation
gjorde att effekterna av
Melissa-viruset blev små.
Den 29 mars gick larmet från
Ericsson IT Services central i Dallas att Melissa-viruset fanns inom
e-postsystemet hos dem.
Redan efter två timmar påbörjades distributionen av ett motmedel
till samtliga användare av Ericsson
Standard Office Environment,
ESOE.

- Tack vare den
tionen via ESOE
flesta PC-användare hörsammade vår uppmaning att starta
om sina PC:ar så
kunde
skadan
minimeras, säger
Thomas
Englund, säkerhetschef inom Ericsson IT Services.

snabba distribuoch att de allra
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Englund

Via sina globala helpdeskar assisterade Ericsson IT Services alla

Stor GSM-order
till One20ne
>• Brittiska operatören One20ne
har valt Ericsson för att bygga ut
sitt GSM-nät. Kontraktet är värt
drygt 2,5 miljarder svenska kronor
(320 miljoner US-dollar)
Ericsson ska bland annat leverera radiobasstationer och AXElösningar till One20ne som idag
har 2,25 miljoner abonnenter i sitt
GSM-nät.
Ericsson har tidigare i år skrivit
kontrakt med 0ne2One om att leverera paketdatatekniken GPRS.
Tekniken möjliggör datahastigheter upp till 115 kilobit per sekund i
GSM-nätet.

Minskat ägande
i AU-System

Tiotal testsystem
Ericsson leder WCDMA-utvecklingen och har i dag ett tiotal testsystem i drift runt om i världen.
Ericsson stöder också TDDteknik, som är en variant av bredbandig CDMA avsedd för lokal yttäckning.
I och med uppgörelsen med Qualcomm stöder Ericsson även utvecklingen av en tredje CDMAvariant; cdma2000. Den lösningen
är ett naturligt utvecklingssteg för

• • I KORTHET••

som ännu inte fått ESOE på plats.
Med ett webbaserat hjälpmedel
kunde användare utanför ESOE
själva installera motmedlet på sin
PC.
- När det 24 timmar senare var
dags för nästa virusattack, Papa, så
hade vi redan ångan uppe och dess
framfart på Ericsson blev inte alls i
klass med Melissa, säger Thomas
Englund.
Han framhåller vikten av att alla
ser till att alltid ha sin PC uppdaterad med avseende på virusskyddet.
För ESOE-användare gäller att all-

tid stänga av sin PC vid dagens slut.
För icke ESOE-användare gäller att
via sin lokala helpdesk få det senaste virusskyddet installerat.
-Virushotet kommer att öka
och därför har vi inom Ericsson IT
Services påbörjat ytterligare förstärkning av att skydda Ericsson
mot virus. Som komplement till
skyddet på PC så ska e-postsystemen skyddas centralt i datacentralerna, säger Thomas Englund.
Mattias Hemmingsson
Christian Wigardt

>• Ericsson minskar sitt ägarskap i
programvaruföretaget AU-System
från 41 procent till 25 procent. Aktierna säljs till investeringsbolaget
Schroder Ventures som blir majoritetsägare.
Försäljningen säkerställer AUSystems fristående roll som leverantör till tele- och datakomindustrin.
AU-System är bland annat specialist
på programvara baserad på SIMkort och säkerhet över Internet för
elektronisk handel. 1998 var omsättningen 54 miljoner US-dollar.

Designkontor
i Phoenix
>• Ericsson Components Group i
USA etablerar ett nytt designkontor i Phoenix, Arizona.
Designkontoret ska utveckla
högeffektstransistorer, RF Power,
till den trådlösa industrin. Kontoret blir ett komplement till Ericssons designenheter i Morgan Hill,
Californien, Norristown, Pennsylvania och svenska Kista.
Chef för det nya Phoenix-kontoret blir Larry Leighton.

Gävle testar nät
med e-box
>• Gävle kommun blir en av de
första i världen att testa Ericssons
e-box-system som ska ge en rad
nya elektroniska tjänster till hushållen.
E-boxen, framtidens telejack,
fungerar som länken mellan hemnäten och världen utanför. All intelligent utrustning i hemmet kan
därmed aktiveras och övervakas
via Internet.
Ericsson genomför testerna tillsammans med Kungliga Tekniska
Högskolan, Gävle kommun, Gävle
Energi, Gävle Högskola och
bostadsföretag i Gävle.
Provnätet ska i höst ge en rad
hushåll Internetaccess, IP-telefoni,
larmtjänster samt olika energitjänster som fjärrstyrning av inomhustemperaturen.
Planer finns för en storskalig utbyggnad av systemet i Gävle redan
under nästa år om testerna faller
väl ut.
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Miljökollade mobilnät
IT och telesystem har en
mycket liten miljöpåverkan.
Det är åtminstone vad
branschen själv gärna hävdar.
Nu finns det fakta som stöder
påståendet
Ericsson har nämligen
tillsammans med det
amerikanska telebolaget och
operatören AT&T, utfört en
livscykelanalys av två hela
Ericsson-mobilsystem i drift
Studierna, som är världens första
i sitt slag, gjordes på TDMA-nätet
i Sacramento, Kalifornien och
GSM-nätet i Stockholm, Sverige.
Operatörerna Pacific Bell och Telia

- Syftet med projektet var att få
kvantrfierade basfakta om vilka
miljöbelastningar ett aktivt mobilsystem faktiskt ger, säger Elaine
Weidman som varit projektledare
för studien. Dessa fakta kommer
nu att ligga till grund för beslut
om åtgärder och kommande
miljöprojekt
Foto: Anders Anjou

har hjälpt till med att samla in data.
Resultatet presenterades i slutet av
februari i år efter cirka ett års projektarbete.
Telenäten utgör bara en bråkdel,
eller cirka en procent, av den totala
systembelastningen i respektive
stad, visar undersökningen.
Det finns dock skillnader mellan
städerna Sacramento och Stockholm, som är ungefär lika stora
och har väl utvecklade mobilnät.
Fossila bränslen i Sacramento
Trots att energiåtgången i de båda
systemen är relativt lika, bidrar nätet i Sacramento nästan dubbelt så
mycket till växthuseffekten. Detta
beror på att elenergin i Sverige till
stor del skapas med kärnkraft och
vattenkraft, medan Sacramento
försörjs med fossila bränslen. En
annan stor skillnad är klimatet. I
Kalifornien behövs mycket energi
för att kyla utrustningen.
En anmärkningsvärt hög del,
över 50 procent, av den totala
energiåtgången gick till kringutrustning som fax, modem med
mera. Pappersförbrukningen var
hög, speciellt i Stockholm.
Avancerad metod
Intressant är alltså att man i studien mätte hela system och inte bara
enstaka produkter, vilket tidigare
varit det vanligaste. Man har också
använt sig av en mycket avancerad
metod, en utvecklad form av livs-

cykelanalys kallad LCSEA, Life
Cycle Stressor Effects Assessment.
Den skiljer sig från vanlig livscykelanalys genom att den ser till möjliga effekter av miljöpåverkan i stället för att bara mäta mängden utsläpp och använda resurser. Det
betyder att den gjorda studien inte
använder sig av abstrakta tal utan
redovisar systemens unika egenskaper, som deras ålder, konfiguration, elförsörjning med mera.
- Med den här metoden kan vi
ge varje användare miljöinformation om just hans speciella lokala
system,
sammanfattar
Elaine
Weidman,
projektledare
från
Ericssons TDMA-enhet.
Lars Cederquist
lars.cederquist@era.ericsson.se

t 3 http://www.ericsson.se/
environment/

Telias mobiltelenät i Stockholm har mindre miljöbelastning än motsvarande nät i
Sacramento i Kalifornien. Det
beror på att energin i Kalifornien skapas av fossila bränslen och att det går åt mer
energi för att kyla utrustningen i Kalifornien jämfört med
Stockholm.
Foto: Lars Åström

Lyft för miljöarbetet på Ericsson
Ericssons miljöinformation på
webben har nu fått ett ordentligt lyft. Både när det gäller
den externa och den interna
informationen.
Den externa webbplatsen består i
princip av en "levande miljöredovisning" som är uppbyggd enligt
livscykelanalysens fyra faser - design, produktion, användning och
skrotning. Där kan man bland annat läsa om världens första avancerade livscykelanalys av hela mobilnät i drift. En undersökning som
Ericsson gjort tillsammans med
det amerikanska telebolaget AT&T
och där man konstaterat att telesystem är ett grönt alternativ som
bara står för en mycket liten del av
den totala miljöbelastningen.

miljökrav. Detta tack vare att verktyg som materialdatabas, livscykelanalyser, miljöledningssystem, krav
på underleverantörer med mera nu
är färdiga att användas. Vidare beskrivs hur miljöarbetet på Kumlafabriken lett till att man nu jobbar

smartare, vilket gagnar både produktionen och miljön. Undersökningen beskriver IT:s möjligheter,
avmaterialiseringen av samhället,
producentansvarslagarna och mycket mer. Webbplatsen är levande och
kommer att steg för steg komplet-

Miljöverktyg färdiga
Där står också om hur Ericsson
kan leva upp till japanska mobiloperatören NTT DoCoMos hårda

Såväl intern som extern miljöinformation finns ute på nätet

teras med externa länkar och tyngre rapporter.
Öppet forum
Även den interna webbplatsen för
miljö har tagit steget mot IP fullt
ut. Allt miljöarbete som sker inom
Ericsson ska direkt läggas ut där
och om lämpligt även föras över
till den externa webbplatsen.
Den interna sidan ska också
fungera som ett öppet forum för
miljöfrågor inom koncernen. Åtta
områden är identifierade och för
varje område finns en expert utsedd.
Dessa experter ska dels se till att
respektive undersida hålls uppdaterad med information om det senaste som hänt inom respektive
område. Dels stå som kontaktpersoner och svara på frågor som
kommer in via e-post från Ericssonanställda.
- Jag vet att det finns stort intresse för miljöfrågor inom kon-

^jg^pp ^22£!9)

cernen, säger Ericssons industridoktorand Pontus Cerin, som svarar för den interna siten. Vi är öppna för alla typer av frågor, bland
annat sådana som stödjer vårt dagliga miljöarbete och sådana som
hjälper oss att svara på frågan hur
vi ska kunna använda miljön som
konkurrensmedel.
På den interna sajten kommer
även miljöchefen Mats-Olov Hedblom att skriva ett veckobrev om
ett aktuellt miljöämne.
- Det finns mängder av teman
som ännu är relativt obearbetade,
så det är ingen risk att jag inte har
något att skriva om, säger MatsOlov Hedblom.
Lars Cederquist

Sia Extern webbplats: www.ericsson.se/environment
O Intern webbplats: www.lme.
ericsson.se/environment
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Three top FPGA Design tools, combined in a powerful flow, it's only natural they'd be packaged toge
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Den vinnande formeln.

alla dagens FLEX 10KE-

Med de nya 2,5 V FLEX® 10KE når FLEX 10K-familjens

kretsar. Programvaran

Supply Voltage

programmerbara kretsar upp till en ny nivå vad gäller

MAX+PLUS II passar

prestanda och kapacitet. De har dual-port RAM och är

ihop med alla ledande

EPF10KSOE-1

i genomsnitt 30-40% snabbare än de vanliga FLEX 10KA. I FLEX 10KE

EDA-verktyg och ger

uppnår du 100 MHz vid storlekar från 30.000 till 250.000 grindar och

dig resultat av högsta

de kräver 50% mindre strömförsörjning.

kvalitet. Megafunk-

FEATURES

FLEX lOK

FLEX 10KA

5.0 V

3.3 V

2.5 V

Gates

10K-10OK

10K-250K

30K-250K

Embedded RAM

6-24 Kbits

6-40 Kbits

24-96 Kbits

•

Enhanced Dual-Port RAM
Space-Saving
FineLine BGA
Normalized Performance

FLEX 10KE

1.0

•

•

2.0

2.6

tionerna Altera MegaCore™ och AMPPSM, som är optimerade för

I första startledet.

Alteras arkitektur, bidrar ytterligare till effektiviteten.

FLEX 10KE har en unik inbyggd array-blockstruktur för inbyggt minne
på upp till 96 kbit. Kretsarna arbetar med 2,5 V och l/O-strukturer

Sätt dig bakom ratten nu!

som är PCI-kompatibla och har MultiVolt™l/0 för anslutning till sys-

Besök Alteras webbsida för mer information om alla FLEX 10KE-

tem med 2,5 V, 3,3 V och 5,5 V. FLEX 10KE tillverkas i en avancerad

kretsar och beställ gratis dokumentation. Använd sedan FLEX 10KE

0,25-mikron, femlagers metall CMOS SRAM-process och tar

för att vinna mot dina konkurrenter!

därmed betydligt mindre plats än jämförbara FPGA-kretsar. Vår
ytrymmesbesparande 1,0 mm FineLine B G A™-f ö rpackning frigör
både plats på kortet och spar pengar.

Högprestanda-teamet.
Antingen du använder VHDL eller Verilog HDL, passar utvecklingssystemet MAX+PLUS® II in ditt befintliga designflöde och stöder
Distributörer i Norden
Acte NC Sweden +46 8 445 28 00
Acte NC Denmark +45 35 86 96 96

www.
altera
.com/race

Altera Sweden AB
+46 8 626 60 90

AND
Acte NC Finland
+358 9 7527 6690
Acte NC Norway AS +47 63 89 8969

The Programmable Solutions Company™

© Copyright 1998 Altera Corporation. Altera, FLEX, FLEX 10K, REX 10KA, FLEX 10KE, MAX+PLUS II, MegaCore, AMPP, MultWolt, FineLine BGA, The Programmable Solutions Company and specific device designations are trademarks
and/or service marks of Altera in the United States and other countries. All other trademarks and service marks are the property of their respective holders. All rights reserved.
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Kortare arbetstider
för anställda
i Storstockholm
En stor del av Ericssons
anställda i Storstockholm får
kortare arbetstider och högre
ersättning vid föräldral e d i g h e t Det är innebörden i
Ericssons nya avtal o m
gemensamma anställningsvillkor för sju av koncernens bolag i stockholmsområdet

Med det nya avtalet har anställningsvillkoren harmoniserats. Förut gällde olika regler, beroende på
om man var anställd vid exempelvis Ericsson Telecom eller Ericsson
Radio Systems.

Gamla strukturen tonas ned
I Ericssons nya organisation markeras affärsenhetsstrukturen tydligt. Den gamla bolagsstrukturen
ska tonas ned. Detta blir enklare att
genomföra med gemensamma anställningsvillkor. En enklare administrativ hantering mellan bolagen
gynnar också satsningen på koncerngemensamma IT-system.
De anställda som tidigare haft

40-timmarsvecka får nu sin arbetstid kortad till 38,75 timmar, det vill
säga 7 timmar och 45 minuter per
dag.
Samtidigt har ramarna för flextid utvidgats. Det är nu möjligt att
spara upp till 100 timmar i flextidsbanken, eller att ha minus femtio
timmar i saldot. Det ska bli enklare
att planera och fördela sin egen arbetstid.

Förmånligare föräldralön
En förmånligare föräldralön har
också förhandlats fram. Ett viktigt
syfte med det är att attrahera framförallt fler manliga chefer att vara
hemma med barn. Föräldralönen
fyller ut en stor del av inkomstbortfallet under delar av föräldraledigheten.
Försäkringskassan ersätter normalt 80 procent av lönen upp till
22 750 kronor i månaden. Högsta
ersättning är alltså 18 200. Det nya
avtalet innebär att Ericsson fyller
ut ersättningen, så att den anställde
får 90 procent av lönen upp till

22 750 kronor och 80 procent för
det överskjutande beloppet.
En anställd som tjänar 30 000
kronor per månad höjer alltså sin
inkomst med över 8 000 kronor
per månad jämfört med vad han
skulle ha fått med enbart allmän
föräldrapenning.
Föräldralönen har tillämpats
inom Ericsson Telecom sedan
1995. Och med vissa förändringar
införs avtalet nu i större omfattning. Ericsson vill ge ett
större spelrum i fördelningen av
föräldraledigheten mellan föräldrarna. Och uppmuntra pappor,
som ofta har den högre lönen i familjen, att vara föräldralediga.

•tka
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Paket av villkor
De nya avtalen omfattar ett helt paket av gemensamma villkor som
gäller från den första april i år. Din
personalman har mer detaljerad
information.
Lena Widegren
lena.widegren@lme.ericsson.se

- Föräldralönen bidrar till att göra Ericsson mer attraktivt för yngre
välutbildade medarbetare, säger Britt Reigo, personaldirektör.
Foto: Lars Äström/Väridsbilden

ATTRAKTIVT FOR FÖRÄLDRAR

Nygammalt
på Telefonplan!

Bolagen som omfattas av
de gemensamma anställningsvillkoren är Ericsson
Telecom AB, Ericsson Radio
Systems AB, Ericsson Business Networks AB, Ericsson
Mobile Communication AB,
Ericsson Utvecklings AB, LM
Ericsson AB och Ericsson
Wireless Internet.
Övriga bolag med verksamhet i stockholmsområ-

det omfattas inte av den här
förhandlingsomgången.
Bakgrunden till förhandlingarna är bland annat att
de olika anställningsvillkoren vid omorganisationer
och överflyttning av enheter mellan bolag ständigt
utgjort ett hinder. I den
hårdnande konkurrensen
om nya medarbetare och
om att behålla duktiga med-

arbetare måste Ericsson
framstå som en attraktiv
arbetsgivare.
Framförallt
föräldralönen bidrar till
detta.
Förhandlingarna har varit
komplicerade, eftersom det
handlar om svåra frågor och
att det funnits olika viljor
och uppfattningar.
I tre månader har parterna förhandlat.

TJÄNA PA FÖRÄLDRALÖNEN

Så tjänar du på föräldralönen de första 60 kalenderdagarna

Våra nya öppettider och serviceformer frän
förra året har inte fallit i god jord.
Vi tar de tydliga kundönskemälen på allvar och
går tillbaka till det gamla igen
fr o m den 19 april. Så här:

Månadslön (kronor)

Med enbart allmän
föräldrapenning

16 000
20 000

18 200
25 000

Alla ärenden
Vardagar 10.00-15.00

18 200
30 000

18 200

Välkommen!
35 000

18 200
40 0C

* Inkomst från dag 61 till 180. För lönedelar över 7,5 basbelopp per år (månadslönegräns för 1999: 22 750) erhåller den anställde ingen ersättning från Försäkringskassan.
För denna del av lönen betalar Ericsson en utfyllnad på 80 procent under sammanlagt
180 kalenderdagar.
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Bo Nilsson - projektledare pä IP-telefonibolaget inom affärsenhet Datakomnät- och IP-tjänster i Älvsjö - har
valt att sprida ut sin pappaledighet under en längre tid. Varje fredag är han hemma med Dennis, fyra är.
Storasyster Maria, nio är njuter också av att ha pappa hemma.
Foto: Eva Bergström

Energikick vara
hemma med barnen
- Den nya föräldralönen kommer definitivt att få fler män
att vara hemma med sina barn,
säger Bo Nilsson, pappaledig
projektledare på IP-telefonibolaget i Älvsjö i södra
Stockholm.
- Jag känner många som tar ut föräldraledighet i en månad. Men med
nästan full ersättning i sextio dagar
kommer fler att kunna vara hemma längre.
Själv har Bo Nilsson, som är anställd inom Ericsson Telecom, tagit ut en dag i veckan sedan i höstas
för att vara hemma med sin fyraåringe son Dennis.
Med Ericssons föräldralön får
han ut en dryg tusenlapp brutto i
månaden utöver den allmänna föräldrapenningen från försäkringskassan.
Bra för hela familjen
- Det är mycket bra. Jag planerar
att vara ledig så länge som möjligt,

säger Bo Nilsson. Det är en bra
lösning för hela familjen. Föräldraledigheten kommer även vår
nioåriga dotter Maria till godo, eftersom hon kan gå direkt hem efter skolan på fredagarna. Det underlättar också för min fru, som
arbetar heltid, att jag är hemma
en dag i veckan.
Fler företag omfattas
Inom Ericsson Telecom har föräldralönen tillämpats sedan 1995.
Från den första april omfattar den
alltså ytterligare sex av Ericssons
företag i stockholmsområdet.
- Det här är ett sätt att främja
jämställdheten inom Ericsson. Vi
hoppas också kunna göra Ericsson
mer attraktivt i konkurrensen om
framförallt välutbildade yngre medarbetare, säger Britt Reigo, personaldirektör.
Idag väljer många i chefsposition bort möjligheten till föräldraledighet, eftersom lönebortfallet
blir så stort. Ett viktigt syfte med

föräldralönen är att locka fler chefer att vara hemma en tid med sina
barn.
- Chefer är ofta nyckeln till jämställdhet. Om fler chefer, som oftast är män, tar föräldraledigt skapar det en kultur där föräldraledighet är något självklart, för både
män och kvinnor.
- Det var aldrig några frågetecken kring min föräldraledighet,
säger Bo Nilsson. Mitt intryck är
att klimatet på Ericsson för de här
frågorna är mycket öppet.
Lär känna barnen bättre
- Kanske är det vanligare bland
tjugofem till trettiofemåringarna
än i de äldre åldersgrupperna. För
mig är det mycket berikande att lära känna mina barn bättre. Dessutom jobbar jag mer effektivt under
de fyra dagar jag är på jobbet. Jag
har mycket mer energi.
Lena Widegren
lena.widegren@tme.ericsson.se
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Världens minsta
AXE-växel lockar
nya marknader
Älvsjö och Kista har två små grupper
innovativa utvecklare tagit fram en
bärbar minivariant av AXE lo-växeln.
Den kan komma att bli första steget
för de miljarder människor som saknar bra telenät eller ännu aldrig ringt
ett telefonsamtal.

Skon som låter Dina fötter andas - Sievi F l med Air Step
Sievis nya sulkonstruktion AirStep förbättrar
skornas ventilation och håller dina fötter fräscha
och nöjda.
Prova Sievis nya AirStep-sula och modellen F l . Du
kommer att märka att även säkerhet kan vara
komfortabel.
^»""•f*

CC

SFS

aievi
Nordens största skyddsskotilh/erkare
Sievi Marketing AB
Box 23022, 75023 Uppsala, Tel. 018-200 220 Fax 018-200221
E-mail: sus.tibi@sievimarketing.se http://www.sievinjalkine.fi

liiai! Smart analog
och programmerbar
OP-förstärkare
18 Bytes EEPROM
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*:

A
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Programmable

Generat PurpOM
Memory

X9430/38 är elektronikvärldens första programmerbara OP-förstärkare, och
den första kretsen av en helt ny linje smarta analoga produkter som kopplar
samman digitalt, analogt och EEminnes teknik. X9430/38 innehåller två OPförstärkare som programmeras digitalt eller via SPI eller 12C interface.
De programmerbara förstärkarparametrarna (gain, offset och effekt) är lagrade i EEminnet när spänningen kopplas från. Kretsen är försedd med 16
bytes EEminne som kan användas som minne för de programmerbara parametrarna eller för generellt syfte. X9430 kan även användas helt fritt som
två OP-förstärkare, två digitala potentiometrar eller som 16 bytes EEprom.

Kontakta oss
så berättar vi mer.

Elektronik AB

Box 8100, 163 08 SPÅNGA.
Tel. 08-795 96 50, Fax. 08-795 78 83
www.egevo.se

Behovet av småväxlar till en rimlig startkostnad är nämligen skriande, inte minst i Ryssland och forna Östeuropa.
Det hela började för drygt ett år sedan,
hösten 1997, på två fronter:
På dåvarande Public Networks tyckte
gänget som arbetat med simuleringsplattformen Simax att det var dags att lyfta blicken från testhjälpmedel till riktiga växlar. I
samma veva gick Per Bergqvist, som i flera år
forskat kring mobila applikationer, och ville
göra något nytt.
- Jag ville göra något som verkligen skulle
vara värdefullt för Ericsson och kom då på
idén att bygga en liten växel för både fast och
mobil telefoni. Jag visste att andra tidigare
gett sig på saken och att det ansågs vara något som inte skulle gå, ungefär som att en
humla egentligen inte kan flyga.
Mycket stor efterfrågan
Enligt Svante Axling, som arbetade med affärsutveckling i Ryssland, formligen skrek
ryska operatörer efter en
liten växel som skulle vara möjlig att dra igång
lokalt till en låg kostnad. r
&
Idén var alltså i högsta
grad aktuell.
Staffan Skogby och
Johan Olsson med flera
bildade då en innovationscell kring en rural
Svante
Axling
lokalväxel på Public
Networks parallellt med
att Per tillsammans med Christer Palmgren
och Simon Cornish startade ett "skunk work"
med fokus på NMT-växeln. De två gängen
hade ett fortlöpande informellt, okoordinerat samarbete.
Nyckelkomponenterna man fastnade för
efter att ha scannat Ericssons teknikförråd
blev Simax-emulatorn, då ett testverktyg
med mycket bra prestanda, och SwitchBoard,
som framgångsrikt använts sedan tidigare (i
mobility servern) och som kapslas in och
därmed uppfattas som "riktig" AXE-hårdvara. SwitchBoard var också det mest kostnadseffektiva alternativet vid en extern jämförelse.
- Vi kombinerade komponenterna till en
helhet och förbättrade realtidsegenskaperna
så att vi kunde köra riktig trafik, säger Per.
Det gick fort. I mars 1998 hade vi redan en
fungerande prototyp för NMT.

k-4

Kan bäras med på flyget
Det som nu finns ryms i en liten låda, är
egentligen en variant av kabinettet till den
lilla företagsväxeln Business Phone. Växeln,
som har arbetsnamnet AXE110, väger cirka
20 kilo och kan lätt bäras med påflyget.Den
består egentligen bara av två komponenter
och är mycket enkel att driftsätta. Den är i
allt en kopia av en riktig AXE10-växel. Dock
inte lika robust och feltolerant med dubbla
processorer, et cetera.
- Det har inte heller någon betydelse i det
sammanhang den är tänkt för, säger Holger
Ronquist, Ericssons marknadschef för

central- och Östeuropa. Inom vårt område
finns ungefar 450 miljoner invånare och av
dessa har bara var femte person en telefon.
Dessutom är cirka 80 procent av de linjer
som finns gamla och skulle behöva bytas ut.
Behovet är alltså desperat, inte minst av lokala växlar, eftersom nästan all trafik är lokalsamtal, över hälften av det gigantiska området är glesbygd.
Igång med låg startkostnad
Poängen med den lilla växeln är att den ger
en operatör i en by på till exempel 1 000 invånare chansen att till en låg startkostnad
komma igång med trafiken. Alternativet att
direkt starta med en stor växel är för de
flesta i praktiken omöjligt. Startinvesteringen i
ett land som Kazakstan,
med 16 miljoner invånare, skulle belöpa till ett
par miljarder räknat i
US-dollar. Bara räntan
på ett sådant lån skulle
bli bortåt en halv miljard
dollar om året.
Holger
- Genom att vi har så lite Ronquist
hårdvara i vår miniväxel, kan vi nu "vräka omkull initialstapeln"
och hyra ut utrustningen och ha ett kontinuerligt inflöde av pengar på programvaran,
förklarar Holger Ronquist. På bara några år
kan vi då, om vi räknar med en kostnad av tio
dollar per månad och abonnent, få in lika
mycket pengar som en stor växel skulle kosta.
Holger menar att Ericsson alltid varit bra
på att bygga upp en stor kundbas, men sämre på att tjäna pengar på kundbasen.
- Det är så här vi borde ta betalt av våra
kunder i framtiden.
Svante Axling betonar att den nya växeln
ska ses som ett "startpaket" till marknaden.
Den är alltså inte någon konkurrent till stora
AXE 10 utan i allt en kopia, men nerskalad
till ett minimum.
När systemen växer och operatören fått in
pengar kan han gå över till att skaffa sig en
AXElO-växel:
- Att lilla växeln återanvänt all programvara och alla funktioner från AXE 10 betyder
att våra gamla AXE-kunder känner igen sig
och omedelbart kan använda utrustningen,
förklarar Svante.
- Här har vi en fördel framför våra konkurrenter, som förstås också försöker få fram
småväxlar, men ligger ett halvt eller ett år
efter oss. De saknar en motsvarande kundbas. Ingen har heller tidigare lyckats få fram
en bra miniväxel för både fast och mobil telefoni.
Flera intressenter
All försäljning kommer att gå via marknadsoch produktenheterna. Dagsläget är att det
finns ett MoU (Memorandum of Understanding) för NMT 450 som är i full gång.
Även GSM studeras och de övriga mobilsystemen, TDMA et cetera, är intresserade.
För fasta nät pågår ett pilotprojekt, Rurax
(jämför med rural AXE) med intelligenta
utbrutna abonnentsteg, så kallade RSS:er.
- Från "Skunk Work" till "Mullvadsarbete" och nu "Tigersprånget" ut på marknaden, sammanfattar Holger Ronquist med ett
brett leende.
Lars Cederquist
lar5.cederquist@era.ericsson.se
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Nytänkande
bakom tekniken
Att det var möjligt att t a f r a m växeln
hänger mycket ihop m e d sättet m a n
arbetat på. Det har kännetecknats av
nytänkande, ifrågasättande av rutiner
och krav, samt ett återanvändande av
tidigare forskning och kunskap.

Såväl Simax- och SwitchBoard- som AXE110utvecldingen har präglats av småskalighet,
entreprenörsanda och att man kombinerat
individer med olika kompetenser. Den lokala
Ericssonstyrkan har kompletterats med experter från dotterbolag och med externa
krafter.

Nyckelkompetens på lån
Avgörande för projektets framgång var att Per
Bergqvist kunde låna in Simon Cornish från
bolaget i Australien.
Tack vare hans nyckelkompetens kunde de på bara några
veckor kombinera
AXE110-byggstenarna så att de kunde visa konceptets
styrka i en första
demo.
- Tyvärr sysslar allt- En förutsättför många med utning för den lilla
redningar i stället för
AXE1 O-växeln är
praktiska experiment
säger Per Bergqvist
också det arbete
som vi gjorde redan
på Ellemtel i början av 1990-talet inom
forskningsprojekten för AXE-n, berättar
Staffan Skogby.

Vågade satsa på tekniken
Staffan träffade sedan Karin Werhagen 1996
som tände till och vågade satsa på tekniken.
Ur detta skapades en simulerings-plattform,
Simax. Den nya metoden, att med Simaxemulatorn exekvera befintlig AXE10programvara, gör det nu möjligt att återanvända alla de miljontals timmar som genom
årens lopp lagts ned på forskning och utveckling av AXE.
Principerna för att
exekvera befintlig
AXE 10 programvara
på en ny processor
och ny gruppväljarmaskinvara är
patenterad.
SwitchBoard, är
den andra nyckel-Till den nya växeln
har vi återanvänt
komponenten i
nyckelkunskaper inAXE110. SwitchBoard utnyttjar den om Ericsson, bland
senaste tekniken vad annat det forskgäller programmer- ningsarbete vi gjorde
bar logik och digita- på Ellemtel i början
la signalprocessorer, av 90-talet säger
och man har där åter- Staffan Skogby.
använt
konstruktionstänkande från militärsidan.
SwitchBoard, som redan används i mobilityservern, ersätter i AXE110 all nödvändig
AXE telefonihårdvara, till exempel gruppväljare, interface, konferensdon, ton och talmeddelandegenerering/tondetektering och
så vidare.
- Den väger inte mer än 20 kilo, säger Per Bergqvist och Per Berg. De visar den nya mikroAXEn som kan ge televärldens vita fläckar pä kartan
en fullvärdig telekommunikation.
Foto: Kurt Johansson

Cä http://mega.al.etx.ericsson.se/mss
Esä http://switchboard.ericsson.se

NMT I RYSSLAND BLIR PILOT FOR M I N I V A X E L N
- Den lilla växeln kommer först att
prövas för NMT i Ryssland, säger
Olle Ljungfeldt, chef för analoga
mobilsystem på Ericsson.
Produkten ska lanseras vid
telekommässan Sviaz i Moskva i
början av maj och enligt planerna
ska de första växlarna levereras i ju-

li, till Krasjnodar-området, och serieleveranserna ska starta i september.
- Projektet är något försenat jämfört med våra ursprungliga planer,
men det är ofta svårt att omsätta
entreprenörsidéer i industriella produkter där alla varianter ska fungera.
Men vi har nu en enhet Micro Switch

Solutions, med chefen Johan Olsson,
som svarar för industrialiseringen.
Idén var färdig som prototyp i början av 1998 och i samma veva tog de
ryska kunderna Transit Telecom och
Moscow Cellular Communications
upp behovet av småväxlar för cirka
1 000 städer i landet

Motorn bakom satsningen var Vyacheslav F Gurkin, som driver NMTuppbyggnaden i Ryssland.
- Vi hade fortfarande långt till en
produkt, säger Olle Ljungfeldt men
vi valde ändå att i april 1998 visa
vår prototyp och skrev sen ett Letter of Intent med våra kunder, där

det sas att vi skulle utveckla produkten tillsammans.
Växeln, som går under namnet
Galina och hanterar 300-2 000 användare, har under hösten 1998
funktionstestats av kunderna.
Lars Cederquist

/ell, we think our translator
is going to be a superstar.

The name is PROTOCOL CONVERTER (PCV). Even if we say so our-

selves, we believe it is one of the best translators in the business.
The PCV converts between the SS7 and datacom/telecom
protocols. That gives several important benefits for customers.
For example, if a customer adds a new part, or needs to access
resources outside the telecom environment, with a different
language or protocol into a system, then the PCV will handle the
conversion, both on the physical as well as the applicative level.

Switching to another protocol protects the net. Ericsson Infotech
provides swift deliveries of customer-adapted PCV solutions.
The PCV requires minimum support. It winds up itself, then
you just start it and forget about it. There now, you must admit
that the PCV is worth a bit of attention. Superstardom might be
stretching things a bit far, but don't you think it could star in
your operation?
Ericsson Infotech's PCV. A marvellous translator.

Ericsson Infotech AB • Marketing & Sales • infotech@ein.ericsson.se • hrtp://infotech.ericsson.se/pcv
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Explosion
av mobiltelefoner
i USA
Antalet mobilabonnenter i USA ökade
med 25 procent under 1998. Ökningen
är större än väntat och innebär att
det nu finns närmare 70 miljoner
mobilteleabonnenter i landet Fler amerikaner köper också digitala telefoner.
Det framgår av en undersökning som
branschorganisationen Cellular Telecommunications Industry Association gjort.
Organisationens ordförande Tom Wheeler
tror dessutom på fortsatt kraftig tillväxt i år,
enligt nyhetsbyrån Reuter.
Hittills har övergången från de analoga
näten till de digitala gått trögt, men under
1998 har vindarna vänt och allt fler ameri-

CDMA leder i USA
>• 1,9 GHz PCS mobiltelesystem, som baseras
på CDMA-teknik, är störst i USA vad gäller geografisk täckning. Enligt Strategic Groups undersökning av hur stor yta de olika systemen täcker
leder CDMA-system med 10,4 procents täckning av USA:s yta. GSM täcker 7,3 procent och
TDMA täcker 6,2 procent.

GTE köper Ameritechs

kaner väljer digitala telefoner.
Trots det har bara 28 procent
av alla amerikanska mobilteleabonnenter en digital telefon. Motsvarande siffra i Sverige är 88 procent, resten har
en analog NMT-telefon.
Förra årets ökning av antalet amerikanska mobilteleabonnenter är den största någonsin. 26 procent av amerikanerna har nu
mobiltelefon.
Men fortfarande är det långt kvar till siffran över mobilteletätheten i Finland som
ligger på över 50 procent.

>• GTE köper halva Ameritechs mobila kommunikationverksamhet, som omfattar 1,7 miljoner
abonnenter. Om SBC och Ameritech går samman som väntat i sommar, slutförs affären.

Mia Widell-Öhrnung
Foto: Studio Nilsson & Lundberg

Cisco stärker ställningen
Det amerikanska datakomföretaget
Cisco köper två tillverkare av
telekomutrustning - Fibex Systems
och SentientNetworks - för
3,7 miljarder kronor. Det stärker
Ciscos ställning gentemot
exempelvis Ericsson och Nokia.

ditionella telekomföretag, som Ericsson
och Nokia, och för datakomföretag som
Cisco och 3Com. Tidigare har företagen
kämpat på varsin planhalva. Nu möts de
plötsligt och börjar slåss om samma kunder.

Samtidigt fortsätter Ericsson och Nokia sin
jakt på små datakombolag, skriver Svenska
Dagbladet.

Sammanväxten innebär också att företagen
måste bli bättre på nya områden, Ericsson
på Internet-teknik och Cisco på mer traditionell teleteknik.
Ciscos köp är ett steg för att förbättra
sin position vad gäller traditionell teleteknik.

Bättre på nya områden

Förändrar förutsättningarna
Samväxten av data- och telekom håller helt
på att ändra förutsättningarna både för tra-

Mannesmann
»er o.tel.o
Den tyska telekom- och industriföretaget Mannesmann har köpt hela området för fast telefoni från konkurrenten o.tel.o.
Genom köpet stärker Mannesmann sin ställning på den tyska telemarknaden, där Mannesmann är näst störst efter det före detta
statliga monopolföretaget Deutsche Telekom, som numera sålts ut och börsnoterats.
O.tel.o ska drivas som ett separat bolag
från Mannesmann Areor, som är Mannesmanns dotterbolag för fast telefoni, skriver
Svenska Dagbladet.

CDMA-nät till Kina
>• Kina har meddelat att man tänker satsa på ett
nationellt CDMA mobiltelenät. Tidigare har kinesiska myndigheter sagt att landet avbryter de
tester som gjorts med CDMA-baserade mobiltelenät, men det beslutet har alltså ändrats.
Sedan Ericsson gjorde upp med det amerikanska företaget Qualcomm kan nu Ericsson sälja
CDMA-system. Tidigare hade Qualcomm en stor
del av de patent som rörde CDMA-systemen.

Finland snabbast
>• Finland var först i världen med att fördela licenser för tredje generationens mobilsystem.
Sonera, Radioliinja, Telia samt ett konsortium
med ett stort antal finska operatörer och Tele 2
fick varsin licens.

OMVARLDSKRON KA

Bellcore blir Telcordia

D

en nionde mars bytte Bellcore, Bells regionalbolags gemensamma utvecklingsbolag, namn till Telcordia
Technologies. Namnbytet är en del av uppgörelsen i
samband med försäljningen av Bellcore 1997, som innebar att
Bellcore inte längre fick använda ordet "Bell" i namnet. Namnet Telcordia är en kombination av "Tel" för telekommunikation och "cordia" för samstämmigheten bland de många medverkande och kunderna i telekommunikationsbranschen. Bolaget bytte inte bara identitet, utan ändrade också sin strategi
från att koncentrera sig på att bygga kretskopplade nät för tal
till att utveckla paketkopplade bredbandsnät, som kan klara
sammansmältningen mellan tal, data och video.
När det före detta monopolet AT8cT upphörde 1984 bildades sju Bell regionalbolag för lokala teletjänster. Deras centrala forskning, teknik och underhåll, där 6 000 personer arbetade, blev Bell Communications Research (Bellcore). Bellcore
påbörjade snarast att administrera den nordamerikanska planen att samordna telefonnummer och ta en ledande roll vad
gäller att främja kompatibilitet mellan de olika leverantörernas produkter, genom allmänna krav och standarder.
Mycket aktivt i olika forum
Det var också den enda beröringspunkten med de federala
myndigheterna, nationella frågor som rörde kommunikationssäkerhet. Bellcore har sedan dess varit mycket aktiv i
olika forum och standardiseringsarbeten, så som Sonet,
Network Monitoring and Analysis (NMA), ATM, WDM,
DSL, 800-numren som är gratis att ringa, AIN och nätverkets pålitlighet. Bellcore var känt för sina standardkrav
och tekniska expertis med mer än 1 400 nationella och internationella patent. Ungefär 80 procent av mjukvaran i de

amerikanska telenätet är uppfunna, utvecklade och realiserade eller upprätthållna av Bellcore.
Verkade inte vara för evigt
Bara några år efter det att Bellcore hade bildats såg det ut
som om det inte skulle vara för evigt. US West hade annonserat att de hade för avsikt att dra sig ur som ägare av Bellcore och istället satsa på egen forsknings- och utveckling. 1988,
tog US West tillbaka sin förvarning efter att företaget fått rätt
att bilda en intern forskning och utvecklingsavdelning.
Andra regionala Bellbolag följde efter. Det är tydligt att de regionala Bellbolagen inte gör strategiskt utvecklingsarbete i
den gemensamma organisationen. När de regionala bolagen
började konkurrera på kabelsidan och konkurrensen därmed hårdnade blev situationen ohållbar.
I april 1995 aviserade de regionala bellbolagen att de tänkte sälja Bellcore. När sedan telekommunikationslagen gick
igenom 1996, kunde bellbolagen fritt konkurrera på nya
marknader. 1996 stod affärer som inte var knutna till de regionala Bellbolagen för 20 procent av Bellcores totala inkomst
på ungefär en miljard US-dollar.
Försäljningen av Bellcore var klar under senare delen av
1997. Det San Diego-baserade Science Applications Interna
tional Corporation (SAIC) betalade 700 miljoner US-dollar
för Bellcore. SAIC är det största utvecklings och teknikföretag i USA som ägs av dess medarbetare. Företagets försäljning kommer främst från försvarskontrakt. Efter uppköpet
ligger den totala försäljningen på ungefär 3,5 miljarder USdollar och bolaget har totalt 28 000 anställda. SAIC är ledande vad gäller systemintegration och Bellcore kan bidraga
med sin expertis i telefontjänster och kommunikationstek-

Bobby Chang

nik. I januari 1998 blev Richard Smith, senast vice VD för
Sprint, VD för det ihopslagna bolaget.
Den nya linjen för Telcordia är utvecklingen av nästa generation nätverk som kan erbjuda dagens tjänster (kabel, Internet, tal och data) men också nya erbjudanden så som
elektronisk handel och IP-telefoni. Företaget har redan slutit
samarbetsavtal med Cisco, Hewlett-Packard, Nortel och
Oracle. Telcordia förser Sprint och kanadensiska kabelbolaget Le Groupe Videotron med nästa generationens tjänster.
Förbättra kundernas upplevelse
De två stora utmaningarna för Telcordia är att göra varumärket känt och att förbättra kundernas upplevelse av Telcordia. Bellcore var ett teknikdrivet företag med liten kunskap om
datanät. Det nya företaget får endast använda beskrivningen
"det före detta Bellcore" i sex månader, sedan måste alla referenser till ordet Bell undvikas. Bellcore hade inte någon försäljnings- eller marknadsföringsstab under de första elva åren.
Under 1995 började företaget anställa runt 250 säljare och
marknadsförare. Försäljningen till SAIC kommer att jämna ut
Bellcores tekniska kompetens med marknadsföringskänsla
och denna omställning till en mer kommersiell inställning
kommer att hjälpa företaget att överleva i framtiden.

Bobby Chang, arbetar på koncernens enhet
för affärsutveckling som omvärldsanalytiker
med ansvar för Nordamerika.
S=ä e-post ebin@lme.ericsson.se
Ea http://bic.ericsson.se
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Det är svårt att locka till sig kundens uppmärksamhet när konkurrensen är hård. Ett väl inarbetat varumärke kan vara avgörande.

Varumärket viktigt i telefondjungeln
"En stark marknadsorientering
och en ständig kommunikation
med konsumenten är viktigt för
att få ett starkt varumärke."
Det säger Claes-Robert Julander.
rektor vid Handelshögskolan i
Stockholm och professor i
företagsekonomi, som har forskat
om människors köpbeteenden.

om tillverkare bör man fråga sig hur
pass sofistikerade produkterna bör
vara för att sälja. Mobiltelefonerna
blir mer och mer avancerade men det
kanske inte alltid är det som efterfrågas.
Vad får en konsument att välja en viss mobiltelefon?
Det är inte helt självklart för en kund att
se vilken telefon som är bäst, säger ClaesRobert Julander.
Det kan därför, enligt Claes-Robert Julander, vara viktigt att tänka brett när det
gäller att differentiera sina produkter. För
att ta sig in på en massmarknad krävs det
kanske enkla och billiga lösningar. Till exempel färgglada telefoner med enkla funktioner för barn under 12 år. Eller kanske
mobiltelefoner för äldre med större mer
läsbara knappar.
- Genom att bredda sig mot tidigare
obearbetade kundsegment, och fl dessa
att fungera, får man också ökat utrymme i
butikshyllorna.

S

Köpbesluten sker i butiken

Ett steg mot bättre försäljningssiffror för företaget
kan vara att tänka brett - att till exempel erbjuda
telefoner i såväl starka färger som i diskret svart

Inte mindre än 60 procent av köpbesluten
fattas i mobiltelefonbutiken. Återförsäljarna är därför Ericsson viktiga förlängda
arm mot konsumenterna.
- Även om återförsäljarna styrs mycket
av att sälja de produkter de fär bäst
marginal på så är det också viktigt att bygga upp bra relationer till dem likväl som

till konsumenterna, säger Claes-Robert
Julander.
- Men i takt med att konkurrensen ökar
mellan tillverkarna och att de blir allt bättre på att tillmötesgå återförsäljarna måste
även andra saker till för att vinna kriget
om konsumenterna.

Fem kundsegment
Det finns en rad sätt att dela in marknaden
efter olika sorters köpare. Ericssons affärssegment Konsumentprodukter har
utarbetat en modell som delar in konsumenterna i fem grupper (se nedan). Den
utgår från en mogen marknad, där många
redan äger en mobiltelefon.
- På en mogen marknad delar man in
konsumenterna efter hur mycket telefonen används, medan man i länder där
mognaden inte nått så långt delar in
marknaden efter dem som har och dem
som inte har en mobiltelefon, säger
Claes-Robert Julander.
En viktig förutsättning för att komma
in på konsumentmarknaden är att ha ett
starkt varumärke.
Coca Cola, Levis och Mc Donalds har
arbetat länge med sitt varumärke och har
också lyckats.

Kundrelationen viktig
Men för att kunna bygga upp ett starkt
varumärke måste man bygga en relation

direkt med slutkunden, på fackspråk kallat relationsmarknadsföring.
Det kan till exempel vara att få ett brev
från sin mobiltelefonleverantör med
information, erbjudanden eller tävling.
Enligt Claes-Robert Julander blir
förmodligen
alla
tillverkare tids nog
duktiga på att ta
Claes-Robert
hand om sina åter- Julander
försäljare. Det måste till något annat för att kunna stå sig i
konkurrensen. Därför är det viktigt att
sätta till ett märkesbyggande tryck mot
slutkunden.

Misslyckat med lågpris som lockbete
Försök har gjorts med att lansera konsumentprodukter med lågt pris och ingen
annonsering.
Det har ofta resulterat i att varumärket
snabbt tappat sitt värde.
- Varumärket är den enda garantin för
att en produkt, som kanske ligger i en burk
och som du inte kan kontrollera, uppfyller
de krav som du ställer, säger Claes-Robert
Julander.
Gisela Zeime
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Ericssons fem kundtyper
CORBA och
Pionjärerna
Pionjärer är aktiva personer.
Individualister som tycker om utmaningar
och är intresserade av avancerad teknik.
De tilltalas av starka varumärken och vill
ha nya produkter med högsta möjliga
prestanda och design. Pionjärer betalar
gärna för kvalitet

distribuerade
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Karriäristerna
Karriäristerna 1 är hårt jobbande tävlingsmänniskor sommålinriktat söker framgång. Köper gärna lyxprodukter med
status, utrustade med användbar och tidsbeparande teknologi. Är också villig att
betala för kvalitet

Utnyttja Ericssons rabattöverenskommelse
med Init som ger 15% på kurspriset.
Bokning och info på www.init.se

Engelbrektsgatan 7 • Box 5618
114 86 Stockholm

I '%>
Traditionalisterna
Traditionalisterna föredrar harmoni i tillvaron framför förändringar. Det viktigaste för
dem är att de produkter de köper är
pålitliga och användarvänliga. De nöjer sig
med ett begränsat antal funktioner.
Traditionalisten föredrar etablerade
produkter och välkända varumärken till
rimliga priser.

äfftl

INOM SAMMANFOGNING
Colly levererar mer

J Med marknadens bredaste program inom
* samrnanfogning, montering och automatisering kan vi erbjuda starka och
säkra helhetslösningar med
lägsta på-platsen-kostnad.
Hela vägen från konstruktion och inköp till produktion
och kvalitetssäkring.

Ii

Materialisterna

/K

info@init.se

BREDAST

x
«

•

tel 08 - 407 01 00 • fax 08 - 407 01 99

Materialisterna tilltalas av starka och trendiga varumärken. De vill vinna status och
erkännande.
Grupptillhörigheten är viktig och de
gillar att ha kul. Det är en grupp som är
lätt att påverka men de är å andra sidan
inte särskilt märkestrogna.

Fästelement för
teleconv industrin

Det naturliga urvalet

v
Våra leverantörer är ofta internationellt ledande inom sina produktområden.
På programmet finns välkända varumärken som

*

*

Standard-och
kundanpassade
produkter

HELICOIL PLUS gänginsatser, verktyg och automater,
PEM pressfästelement, RIVKLE blindnitmuttrar,
AMTEC gänginsatser för plast, m fl.

Kompetens och utveckling
Vi marknadsför kvalificerade produkter
tillsammans med teknisk spetskompetens.
Våra välutbildade tekniker står till
ditt förfogande med rådgivning
och seminarier.
Snabb och säker montering

Vårt program omfattar allt från enkla monteringsverktyg till elmaskiner, luftmaskiner
och högproduktiva monteringsautomater.
Med snabb och säker montering sparar du
både tid och pengar.
Kvalitetssäkring och mer därtill

Sällskapsmänniskorna
Sällskapsmänniskorna är intresserade av
samhällsfrågor och kultur. De är rationella
och köper bara de produkter som de
anser att de behöver. Dessa människor
föredrar avancerade produkter som ändå
är lätta att använda och som har sober
design. De är trogna kunder.

Vi har ISO 9002 certifikat och sedan septemMonteringsautomat
ber förra året är vi certifierade enligt QS 9000.
Du är mycket välkommen att dra nytta av våra 40
års erfarenhet inom fästelement och samrnanfogning,

Callu
CoHy Components AB. Box 76.164 94 Kista. Tel 08-703 0100. Fax 08-703 98 41

MINSKA KOMPARATORNS EFFEKTv - » " * BEHOV 15-FALT
MED BIBEHÅLLEN 20ns SNABBHET
Fungerar ned till 2,7V och drar endast 650|iA
MINSKA
STRÖMMEN
15-FALT

650LIA

AD790
(40ns*)

LM 106
(28ns*)
Typisk överföringsfördröjning

MAX998
(20ns*)

t Max arbetsström per komparator

Applikationer:
• Batteridrivna enheter
• Digitala/IR-mottagare
• GPS-mottagare

Egenskaper:
• Enkelmatning ned till 2,7V
• Inspänningsområde nedanför GND
• Utspänning Rail-to-Rail

Välj Maxim om du behöver en snabb och strömsnål komparator
KRETS

STROM PER
FÖRDRÖJNING
ANTAL
KOMPARATOR
KOMPARATORER (ns, typ/max)
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4
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1
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Ja

8-bens SO, 6-bens SOT23
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"Den föreställning jag hade om
Israel innan vi flyttade hit
stämde inte alls. Efter två
veckor i Tel Aviv kändes det
som om jag bott här hela livet",
säger Ann som tillsammans
med maken Mats Ahnfors var
bland de första på plats när
Ericsson i Tel Aviv byggdes för
två år sedan.

ISRAEL

15

Ny teknik
möter gamla
traditioner
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ISRAEL
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I Israel går det mesta
fort. Landets GSM-system
- dit Ericsson levererar
utrustning - togs i
kommersiell drift i
januari i år och växer nu
med över tusen
abonnenter om dagen.
LM Ericsson Israel Ltd,
växer också fort.
Verksamheten
sysselsätter drygt 155
Ericssonmedarbetare.

Koncentrerad israelisk soldat
i mobiltelefonsamtal.
Foto: Alex Farnsworth/
Pressens Bild

Tel Aviv, storstad med härliga badstränder.

Israeliska GSM-abonnenter
ökar rekordsnabbt

Klimatet, den avspända livsstilen och alla frukter och
grönsaker - familjerna Ahnfors och Assarsson är helt
överens om att det är det bästa med att bo i Israel.
De känner sig trygga i Tel Aviv men låter sunt förnuft
råda när det politiska läget hettar till.

Lätt att leva
i Tel Aviv

I

Förväntansfulla tonårstjejer på väg till disco i Eilat

Foto: Alex Farnsworth/Pressens Bild

Färska jaffaapelsiner.

samband med att Israels telekommarknad
liberaliserades beslutade Ericsson att starta verksamhet i landet. Hösten 1996 kom
Bo Andersson till Israel för att starta ett representationskontor och våren 1997 fattades beslut om att bilda ett bolag. Idag har LM Ericsson Israel Ltd 155 anställda, av vilka en del tillhör andra Ericssonbolag men är på kontrakt i
Israel. När det gäller Ericssons verksamhet i
landet sysselsätter den betydligt fler, upp mot
450 personer inklusive underleverantörer.
Det stora uppdraget nu är den order på ett
GSM-system till Partner/Orange, som Ericsson
fick förra våren. Ett något mindre GSM-projekt
till Paltel gäller Västbanken och Gaza-remsan.
Det kontor som bolaget har i Tel Aviv har blivit för litet, personalen finns på två adresser. I
vår kommer alla samlas i samma hus öster om
stadens centrum i ett område med många high
tech-företag, där även Partner/Orange finns.

Foto: Mia Gröndahl/Pressens Bild

Regeringen delade ut licens

R

aanana, en förort norr om Tel Aviv, är
adressen för familjerna Ahnfors och
Assarsson och har så varit sedan två respektive ett och ett halvt år.
- Här är det bil som gäller, eftersom de allmänna kommunikationerna är dåliga, berättar Mats Ahnfors, när han kör hem från Ericssons kontor som ligger i Tel Avivs centrum.
Mats är marknadsförare och arbetar med det
stora GSM-uppdraget åt operatören Partner.
Han var en av de allra första på plats när Ericssons verksamhet i Tel Aviv började byggas
upp.
Precis som Mats arbetar Per Assarsson med
GSM-uppdraget, där han är projektledare. Båda har tidigare arbetat utomlands för Ericsson,
Mats i Kuwait och Saudiarabien och Per i Singapore och Slovakien.
Det betyder att Ann Ahnfors och Karin Assarsson vet hur det är att vara på utlandskontrakt och har förståelse för det hårda arbetstempot med långa arbetsdagar och även
helgjobb.

(fem) Ahnfors samt Mikael (fem) och Johanna
(tre) Assarsson går i engelskspråkiga skolor respektive kindergarten och trivs bra.
- Det är lätt att smälta in i Israel i motsats till
Singapore och Slovakien, där man i egenskap
av utlänning lever utanför det vanliga samhället, säger Karin. För Ann är skillnaden mycket
stor jämfört med livet i Saudiarabien, där hon
bodde i en camp för flera stora svenska företag.

Pluggade på distans

Mats, Ann, Martina och Amelie Ahnfors
trivs mycket bra i Raanana, den förort till
Tel Aviv, där de bor.
Foto: Gunilla Tamm

Egna initiativ viktiga

Ann och Karin betonar att det är viktigt att ta
egna iniativ och ta för sig av de möjligheter
som finns i landet. Här i Israel har båda också

i Tel Aviv kändes det som om jag bott här hela
livet, säger Ann.
- Innan vi bestämde att flytta till Israel åkte
jag hit och träffade Ann och blev påverkad av
hennes positiva uppfattning om livet här nere,
(berättar Karin.
*'' - Ja, vi har absolut inte ångrat att jag tog jobb
här. Nu när GSM-projektet kommer in i ett nåÄrt lugnare skede hoppas jag få tillfälle att se lift mer av landet. Karin har hunnit med att besöka många intressanta platser, tillägger Per.

lärt känna israeliska familjer och fått många
goda vänner.
Alla barnen, Amelie, (sju år) och Martina,

Under åren i Sydostasien arbetade Karin och
när familjen bodde i Slovakien pluggade hon
på distans.
- Jag skulle kunna få jobb här i Tel Aviv men
har bestämt att gå på kurser som jag velat delta
i, men tidigare inte haft tid till, säger hon. En
gammal hobby som Karin tagit upp på nytt är
ridning, ett intresse som hon har gemensamt
med Ann och Mats Ahnfors.
- Ja, ridningen har verkligen blivit en hobby
för hela familjen sedan vi flyttade hit, bekräftar
Ann. Själv deltar hon i en två-årig distansutbildning i "Stable management" som drivs från
England. Intresset för hästar och ridning är så
stort att familjen skaffat en egen häst.
När det blev tal om att flytta till Israel
var Ann inte så intresserad och Karin var tvek-

Bor i nybyggda radhus

Per och Karin Assarsson med bamen
Mikael och Johanna njuter av klimatet i
Tel Aviv.
Foto: Gunilla Tamm

sam, eftersom hon inte ville till Mellanöstern.
- Den föreställning jag hade om Israel innan
vi flyttade hit stämde inte alls. Efter två veckor

Båda familjerna bor i relativt stora och rätt nybyggda radhus.
- Här är skyddsrummet, säger Ann när hon
visar runt och öppnar en järndörr i källarplanet. Enligt israelisk lag ska det finnas skyddsrum i alla nyare hus.
Det kan låta dramatiskt med eget skyddsrum,
men ingen av familjerna känner någon oro
över att bo i Israel. De upplever att mindre oroligheter i landet ofta förstoras upp av utländska
TV-bolag.
- Områden eller vägar spärras av emellanåt
och då åker vi naturligtvis inte dit. Det handlar
om sunt förnuft, säger Ann. Likaså undviker
familjerna stora folksamlingar vid de judiska

högtiderna. Ann tillägger också att hon inte går
på stora publikevenemang, som till exempel
rockkonserter. Däremot tvekar hon inte att vara ute och jogga på kvällen, det är tryggare än i
Sverige.

Svårt med hebreisk text
Det är lätt att trivas och leva i Tel Aviv, men det
är också annorlunda. Som till exempel att religionen påverkar vardagslivet. På lördagarna är
allt stängt och genom de religiösa områdena
kör knappt några bilar. Vill man ha fläsk måste
man gå till den tyske slaktaren och ibland kan
det vara svårt att hitta mjölkprodukter. Utbudet är stort, men eftersom all text är på hebreiska kan det vara knepigt att veta vad som är ost,
smör, mjölk, yoghurt och liknande.
På söndagarna har Ann, Karin och barnen
(Per och Mats arbetar då) Tel Avivs fina sandstränder nästan helt för sig själva.
Finns det ingenting de svenska Ericssonfamiljerna saknar i Israel?
Jo, faktiskt och det har med snö och is att göra. Mats längtar ibland efter att åka skidor och
Per saknar ishockey.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se

Redan 1986 fick Israel sitt första mobiltelesystem, ett analogt N-AMPS-system, som idag
har en miljon abonnenter. 1994 togs ytterligare
ett system i drift, ett digitalt AMPS-nät, som
har 1,1 miljoner användare. Hösten 1997 beslöt landets regering att dela ut en licens för ett GSM
900-system. Tre grupper
tävlade om att bli operatör.
Licensen gick till Partner
Communications Co, ett
samriskbolag där Hutchison Hong Kong är majoritetsägare.
- GSM-uppdraget här i Bo Andersson
Israel är viktigt för Ericsson
för att det är en stor affär, drygt en miljard kronor fram till mitten av 1999. Just nu har förhandlingar om nästa fas startat. Det är en viktig affär också för att det är första gången som
Hutchison köper ett helt GSM-system från
Ericsson. Tidigare har företaget enbart köpt
delar till system, säger Bo Andersson, VD på
LM Ericsson Israel Ltd.
Operatören Pelephone, som driver Israels
N-AMPS-nät har nyligen tagit ett CDMA-nät i
drift, vilket gör Israel extra intressant som mobiltelemarknad. GSM och CDMA kommer att
mätas mot varandra.
Att säga att allt ska gå snabbt i Israel är ingen
överdrift.

- Israelerna är entreprenörer och vill se saker hända fort och detsamma gäller för vår
kund. Det är viktigt att vi lyssnar och anpassar
oss för att kunna samarbeta på ett givande sätt.
Vår kund är både kunnig och krävande, säger
Bo Andersson.

Talar länge i mobiltelefonen
Så mycket som 35 procent av Israels befolkning
har mobiltelefon och de israeliska mobiltelefonanvändarna är speciella genom sin långa taltid.
För GSM-operatören Partner/Orange har
det varit viktigt att snabbt kunna lansera och ta
sitt nät i drift. Många abonnenter har bytt operatör, eftersom de är intresserade av att kunna
resa i Europa och använda mobiltelefonen.
Arbetet med att installera och driftsätta systemet har hela tiden varit intensivt. Som mest installerades 43 radiobassiter i veckan. Idag täcker
GSM-systemet 70 procent av befolkningen.
I somras gjorde mobilteleoperatören Cellcom, som driver det digitala AMPS-systemet,
en stor beställning av MiniLink, då man bytte
ut sin tidigare amerikanska leverantör mot
Ericsson Microwave Systems.
- Israelerna är intresserade av och duktiga
på teknik och landets industri domineras av
programvaru- och high tech-företag. För
Ericsson finns det möjlighet att komma in med
ett flertal produkter och just nu undersöker vi
möjligheterna för kontorsväxeln MD 110, säger Bo Andersson.
På LM Ericsson Israel har det mesta hittills
koncentrerats runt uppbyggandet av bolaget
och det stora GSM-projektet. Nu börjar arbetet
med att skapa rutiner och processer för bolaget.
- Det är viktigt att de
som är här på utlandskontrakt för över sin kunskap
och sina kontakter inom
koncernen till de lokalanställda, säger Ulf Heligesson, som är personalchef.
Alla måste jobba "the Ericsson way".
- Just nu är det bland an- Ulf Heligesson
nat växel- , BSC-specialister
och cellplanerare som behövs på kontrakt för att
förmedla sina kunskaper till israeliska medarbetare, säger Ulf Hellgesson som själv flyttade till
Tel Aviv för några månader sedan.
Gunilla Tamm
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Avreglering
Globala
kunder

Konkurre

Kring år 2004 beräknas det finnas lika många abonnenter för Internet som för fast- och mobiltelefoni

Aggressiva mål
för tillväxten
Den snabba utveckling som väntas i Den Nya
Telekomvärlden är bakgrunden till de långsiktiga tillväxtmål som Ericsson offentliggjorde
i höstas. Omsättningen ska öka med mer än
20 procent per år. Det är något snabbare än
marknadstillväxten. Målet ska ses över en
tidsperiod på tre till fem år.
Totalmarknaden för Den Nya Telekomvärlden kan
värderas till någonstans mellan 215 och 230 miljarder dollar (1997). Då är nät, utrustning och relaterade tjänster för telekom inräknade, liksom nät
för datakom. Dataföretagens traditionella ITverksamhet är däremot inte inräknad.
Ericssons tillväxt avgörs av hur koncernen klarar
av att bibehålla eller flytta fram positionerna på olika marknader. Det finns nu klart uppställda mål
inte bara för koncernen som helhet utan för vart
och ett av de tre affärssegmenten i koncernens nya
organisation. De är alla mål som Ericsson eftersträvar att uppnå inom tre till fem år och de ska jämföras med den väntade årliga totala tillväxten på de
olika delmarknaderna:

Om ett par tre år förväntas
marknaden för trådlös
datakommunikation ta fart
Då får ord som trådlös och mobilt
en ny och fördjupad innebörd.

Fast och mobil
konvergens

Foto: Keystone/Schulz/Scanpix

Mobil IP en hit i Den Nya Telekomvärlden
Minuter blir till sekunder i Den
Nya Telekomvärlden. Med
trådlös uppkoppling till
Internet kan nätsurfaren ladda
hem favoritsidan på fem
sekunder istället för på lika
många minuter, som idag ofta
kan vara fallet.
En miljard människor med
mobiltelefon, varav ett par
hundra miljoner med trådlöst
Internet, kan vara en realitet
redan om fem år. Det är
denna fantastiska utveckling
som adresseras i Ericssons nya
strategi.
I koncernens årsredovisning
för 1998 beskrivs de
bakomliggande faktorerna.

ricsson är världsledande inom mobiltelefoni, med en stark ställning både när det gäller mobilsystem och
mobiltelefoner. Med ungefär 30 procent av
världsmarknaden, mätt i dollar, är koncernen den största leverantören av mobilsystem. När det gäller mobiltelefoner är
Ericsson en av de tre ledande aktörerna på
marknaden.
Med verksamhet i 140 länder - i många
fall sedan mer än 100 år - är Ericsson också den mest globala av alla aktörerna på telekommarknaden.
Genom att spela en ledande roll i utvecklingen av standarder för tredje generationens mobilsystem förstärker Ericsson
ytterligare sin starka position på marknaden.
Sammantaget ger dessa faktorer Ericsson ett starkt utgångsläge inför de stora
förändringar som är att vänta de närmaste
åren. Det gäller säväl tekniskt, finansiellt
som marknadsmässigt. Utvecklingen går
dock mycket snabbt. Den hårda konkurrensen ställer allt större krav på koncernen.
Därför förnyade Ericsson i oktober förra
året sin strategi för hur koncernen ska positionera sig i Den Nya Telekomvärlden.

E

Allt växer samman
Telekombranschen är idag mycket mer
komplicerad än för bara några år sedan.
Förr var antalet aktörer relativt få och deras roller var mycket tydliga. För en tillverkare som Ericsson betydde det att produkterna såldes i första hand till stora monopoloperatörer, som företaget utvecklat
långa och väl etablerade relationer till.
Nu ökar drastiskt antalet aktörer på
marknaden. Det beror inte minst på att oli-

ka branscher, teknologier och tjänster nu
smälter samman - konvergerar:
• Telefoni och data växer samman med
multimedia till en bransch.
• Fast och mobil kommunikation knyts
ihop.
Samtidigt med denna sammansmältning utvecklas tekniken genom ökad digitalisering och ökad betydelse för Internetprotokollet, IP. Den snabba utvecklingen
av Internet och av intränat påskyndar också sammansmältningen av olika tjänster
och produkter.
Den fortsatta avregleringen av telekommunikationerna i världen medför också att
ett stort antal nya och globala operatörer
etablerar sig inom både fast och mobil telefoni.
Aktörer inom data- och datakombranscherna rör sig nu mot de områden som
traditionellt dominerats av telekomföretagen. När företag som Microsoft och Cisco
ger sig in på telekommunikation förändras
konkurrenssituationen totalt. Flera intilliggande branscher berörs av detta.
Operatörerna driver på
Bakom denna snabba utveckling står operatörerna. Det är deras strävan efter skalekonomi och efter att kunna erbjuda en
rad olika tjänster som driver på. Bekvämlighet, pålitlighet, mobilitet och lägre tariffer är viktiga konkurrensmedel operatörerna emellan.
Ericsson uppskattar att när operatörerna
ett par år in i det nya seklet pä allvar börjar
investera i den tredje generationens mobilnät, kommer tarifferna att sänkas till nivåer som liknar de för fast telefoni.
En viktig trend är att marknader, kunder

och produkter blir "glokala" - det vill säga
globala, fast med lokal anpassning av design och innehåll.
En annan trend är minskningen av antalet operatörer. Om 5 till 10 år förväntas
10 till 15 operatörer dominera världsmarknaden för internationell teletrafik, tillsammans med något 100-tal regionala operatörer. En sådan utveckling ökar behovet av
globala standarder som grund för produktutvecklingen. Ericsson förbereder sig för
en sådan här utveckling genom de nära
kontakter koncernen har med de flesta av
de stora operatörer som förväntas leda
den, liksom med mänga av de nya regionala operatörerna.
Trafik via Internet
En allt större del av kommunikationen
kommer att gå via Internet. Redan år 2000
beräknas datatrafiken på Internet vara
större än taltrafiken i de traditionella telenäten.
Det är det så kallade Internet-protokollet,
IP, som gör att datorer idag kommunicerar
med varandra världen över. IP påverkar
därför i princip alla Ericssons produkter.
Företagen i branschen är idag övertygade
om att IP-tekniken kommer att vara en
viktig drivkraft bakom konvergensen.
Operatörerna kommer gradvis att flytta
över sin trafik till Internet. Det innebär en
omställning lika betydande som när telekommunikationen skiftade från analog till
digital teknik. Den omställningen tog 15 år
i anspråk. Dagens omställning kan gå på
halva den tiden.
övergången till IP-baserad trafik erbjuder stora besparingar, genom att större informationsmängder kan överföras till ett

och samma nät - först data, sedan taltelefoni och därefter video.
Internet-tekniken har utvecklats i datavärlden. För att den ska kunna användas
för telekommunikation måste den förädlas och förfinas.
Här öppnas stora möjligheter för Ericsson och andra aktörer med kompetens
från telekom. Datavärlden har nämligen
fortfarande stora problem med tillförlitlighet och snabbhet i näten. Driftsstörningar och långa väntetider på Internet är
fortfarande vanliga fenomen.
De här förhållandena skapar stora affärsmöjligheter när det gäller att bygga de
nya tele- och datakomtillämpningar som
framtiden kräver. Med sin starka position
inom både fast och mobil telefoni har
Ericsson här ett försprång gentemot
många av konkurrenterna. Koncernen är
idag också bland de ledande inom mobildatasystem, som kan sägas ligga till grund
för utvecklingen inom mobil datakommunikation.
Förstärker kompetensen
För att komplettera existerande kompetens och ytterligare stärka koncernen inom kritiska produkt- eller komponentområden, har Ericsson en särskild förvärvsstrategi på datakomområdet. Den innebär
att koncernen inriktar sig på förvärv av eller strategiska allianser med små och medelstora företag med spetsteknologi.
Denna kompetensförstärkning kompletterar den redan stora kunskap inom
datakom- och IP-relaterade tjänster och
teknologier som samlats i koncernen. En
rad nya Internet-baserade produkter har
lanserats.

Ericsson har gått i bräschen för telefoni
via Internet, så kallad "Voice over IP", och
bedömer att denna utveckling kommer att
starta i långdistansnäten innan den går vidare till accessnäten. Från och med år
2005 kan större delen av tele- och datatrafiken gå via IP. Koncernen har redan produkter för detta. Den amerikanska operatören Delta Three, som är världsledande
inom IP-telefoni, använder Ericssonteknik i sitt nät för internationella samtal
mellan Israel, USA och Storbritannien.
Trådlös kommunikation ökar kraftigt
Om två-tre år beräknas marknaden för
trådlös datakommunikation ta fart på allvar. Denna kommunikation kommer att
bygga på omedelbar överföring av data, i
realtid - "always on". Mängden information som kan sändas kommer att öka kraftigt när utvecklingen går alltmer mot det
sladdlösa kontoret.
I början av förra året valde det europeiska standardiseringsorganet Etsi den
WCDMA-teknik som bland annat Ericsson arbetat fram som standard för tredje
generationens mobilsystem. I december
enades fem standardiseringsorgan från
Asien, Europa och USA om att förespråka
denna radiostandard, som ansluts mot en
vidareutveckling av GSM-näten. En majoritet av de operatörer som har digitala nät
stöder WCDMA.
Som ett utvecklingssteg mot WCDMA
har Ericsson tagit fram GPRS. Det är en
paketkopplad teknik som introduceras i år
och som gör det möjligt att på trådlös väg
överföra data med 115 kilobit per sekund i
GSM-näten.
Nästa utvecklingsfas är Edge, en annan

ny teknik som för samman GSM och
TDMA, den digitala teknik som dominerar i bland annat Nordamerika och Latinamerika, i en standard. Genom ännu högre
hastighet, upp till 384 kilobit per sekund,
klarar Edge också multimediatjänster.
Japan först ut
1 år börjar de nya licenserna för tredje generationens mobilsystem att auktioneras
ut. De operatörer som inte får tilldelning i
budgivningen på dessa licenser riskerar
att få vänta i många år på en ny chans. Det
ökar deras motiv att vara med från början.
Redan år 2001 kommer tredje generationens mobila kommunikationssystem
att tas i kommersiell drift, troligen med
början i Japan. Den stora drivkraften
bakom tredje generationen är att dessa
system är anpassade till datakom- och IPanvändning. Ericsson räknar med att nära
200 miljoner Internet-användare kommer
att vara uppkopplade trådlöst år 2003.
Året därpå beräknas en miljard människor
ha en mobiltelefon.
Trafiken i de mobila näten väntas öka
ännu snabbare än antalet användare. Från
500 miljarder minuter 1998 till mer än
2 500 miljarder år 2003.
För konsumenten innebär trådlös IP
många fördelar. Idag kan det ta fem minuter att ladda ned en Internet-sida, som
med trådlös IP är nedladdad på fem sekunder. Väntetider kan elimineras och användaren kommer alltid att vara uppkopplad.

Mål för affärssegment
Nätoperatörer/Tjänsteleverantörer:
• Behålla positionen som nummer ett på marknaden för mobil telefoni. En marknad som väntas
växa med 15 procent per år.
• Etablera Ericsson som nummer ett på marknaden
för trådlös dataöverföring. Mycket hög förväntad
årlig marknadstillväxt. Målet ska ses i ett längre
tidsperspektiv, i väntan på att marknaden för viktiga tillväxtområden som mobildata utvecklats.
• Fortsätta att vara bland de tre största aktörerna på
marknaden för trådbunden taltelefoni. Total
tillväxttakt för denna mogna marknad väntas bli
7 procent per år.
• Etablera en nischposition bland de tre största inom trådbunden dataöverföring av högsta klass i
realtid. Förväntad marknadstillväxt: 20-25 procent.
Mål för affärssegment
Konsumentprodukter:
• Förstärka positionen och bli en av de två största
inom taltelefoni via mobiltelefoner. Världsmarknaden väntas växa med 10 procent per år.
• Etablera Ericsson som en av de två största inom
trådlös dataöverföring, där den totala årliga
tillväxten på marknaden beräknas till nästan 30
procent.
• Etablera en nischposition bland de tre största aktörerna på marknaden för trådbunden dataöverföring av högsta klass i realtid. Förväntad marknadstillväxt är mycket hög.
Mål för affärssegment
Företagslösningar:
• Behålla en ledande position på marknaden för
trådlös taltelefoni, med en förväntad marknadstillväxt på drygt 10 procent, samt att tillhöra
de två största inom kontorssegmentet.
• Etablera Ericsson som en av de tre största på trådlös dataöverföring. Den årliga totala tillväxten
uppskattas till 30 procent.
• Behålla positionen som en av de fem största på
trådbunden taltelefoni, där totalmarknaden förväntas växa med endast 3-5 procent per år.

Lars-Cöran Hedin
lars-goran.hedin@line.eric5son.se

Lars-Göran Hedin
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Global närvaro i över 100 år
Ericsson häröver 100 000
anställda med verksamhet i
140 länder. Så avslutas alla
pressmeddelanden från
Ericssonkoncernen.
Att finnas i hela världen blir
allt viktigare när många av
Ericssons kunder blir globala.
Ericsson finns redan på plats när
operatörerna expanderar.

ERICSSON HEMMA NÄSTAN ÖVERALLT

R

edan i slutet av 1800-talet fanns Ericsson representerat i mänga länder
utanför Sverige. I Sydamerika och i
Ryssland har Ericsson en mycket lång historia.
Här intill kan du se var Ericsson finns. Vad
som menas med att finnas i ett land är en fråga utan självklart svar. I de långt över hundra
länder som är markerade på kartan har
Ericsson ett kontor. Ofta ett eget bolag, men
ibland ett representationskontor och i vissa
fall ett ombud. Många av de länder som inte
är markerade hanteras av ett Ericssonbolag i
något av de kringliggande länderna. Det gör
att Ericsson kan säga att koncernen har verksamhet i HOländer.
Att vara hemma i hela världen ger Ericsson
en stor konkurrensfördel. När en kund vill
expandera till ett nytt land finns Ericsson redan på plats för att hjälpa operatören till rätta. Att ha funnits länge i ett land eller på en
marknad gör att Ericsson redan har goda
kontakter med lokala myndigheter och den
lokala kulturen. Uttrycket "Business is local"
är kanske en sliten klyscha men saknar inte
relevans. Ericsson har fördelen av att ha stora gemensamma teknik- och forskningsresurser på flera platser i världen samtidigt
som marknads- och försäljningsorganisationen finns lokalt där affärerna görs upp.
Patrik Linden
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Grafik: Mikael Parment

patrik.lindenSlme.ericsson.se

Konvergensen leder till helt nya marknader
Drivkraften bakom branschens
konvergens finns hos operatörerna,
heter det när Ericsson förklarar sin
strategi. Vad den konvergens som det så
ofta talas om i högtidliga sammanhang
innebär, kan man fråga sig.

Konvergens eller sammansmältning sker
mellan telekommunikation och datakommunikation. Ibland räknas även mediaindustrin hit. Konvergens kan man också tala om mellan fast och mobil telefoni. Redan
nu finns det lösningar som integrerar näten.
Allting handlar om att gränserna suddas ut
för vad som är vad. Det är inte längre viktigt
vad det är som transporteras i näten. Röst
blir bara en typ av data i mängden som kan
komma trådlöst eller med fasta förbindelser.
Det som är nyckeln till sammansmältningen är Internet-protokollet, IP. Det är ett standardspråk som gör att olika typer av data kan
skickas via Internet. Nu börjar tekniken för
att även skicka röst eller telefonsamtal med IP
att mogna. Då går det inte längre att tala om
datakom och telekom som separata begrepp.
För Ericsson betyder det att helt nya marknader öppnar sig och den teknik som varit
hörnstenen i nästan alla koncernens produk-

Bo Hjalmarsson är ansvarig för Ericssons
kontakter med den brittiska operatören BT,
så kallad Global Account Executive.
Foto: Patrik Linden

ter, kretskopplad telekommunikation, blir
gammalmodig. Samtidigt som det öppnar
nya marknader tillkommer också nya konkurrenter, Det vill säga de traditionella telekombolagen.
Operatörerna i centrum

I mitten sitter operatörerna och erbjuds lösningar från olika håll samtidigt som konkurrensen om abonnenterna hårdnar och priserna går ner. Det är en aspekt på den nya telekomvärlden.
Det räcker inte alltid för operatörerna att

erbjuda transport av röst och data. Många
börjar nu att intressera sig för innehållet också. För att skapa trafik i näten måste det finnas
något som folk vill ha. Fler operatörer, bland
andra svenska Telia, engagerar sig i innehållet
på Internet genom webbportaler eller annat.
Den brittiska operatören BT är ett bra exempel på hur verkligheten har förändrats.
BT, tidigare British Telecom, har gått från att
ha varit ett statligt drivet telemonopol till att
idag vara en global koncern som sysslar med
mycket mer än ren telefoni.
Bo Hjalmarsson är samordnare för Ericssons affärer med BT, så kallad Global
Account Executive.
- BT är långt framme teknikmässigt och vi
diskuterar flera affärer på datakomområdet
redan. Men de stora volymerna är fortfarande inom telekom.
Nyligen tecknade Ericsson ett uppmärksammat kontrakt med BT om bland annat en
hybridnod. Det vill säga teknik som kan hantera klassisk telefoni, kretskopplad, med
datakommunikation, paketdata.
- Det är ett praktiskt exempel på att sammansmältningen verkligen sker. Infrastrukturen blir gemensam. För trots att deflestaär
överens om att det är IP som är framtiden,

finns det stora investeringar gjorda som operatörerna vill kunna utnyttja länge till.
BT är delägare ifleraolika operatörsbolag
i världen. Bland annat i Telfort som Ericsson
nyligen tecknade en avsiktsförklaring för
GPRS-order med. GPRS är en teknik för
trådlös dataöverföring.
-Vi diskuterar olika datakomlösningar
med BT, säger Bo Hjalmarsson. Vi har långa
och goda relationer med BT, men självklart
får vi konkurrera med datakombolagen. BT
håller liksom många andra globala operatörer många kontaktytor igång samtidigt.
Alla väntar på tredje generationen

Det som förväntas vara det stora steget mot
en konvergerad kommunikationsbransch är
tredje generationens mobiltelefoni. Bandbredden kommer att vara så pass hög att det
öppnar stora möjligheter att överföra mer än
bara tal och enklare data.
- Ingen vet ännu vem som kommer att vara vinnare i den nya bransch som nu formas.
Ännu är det inga som tjänar några stora
pengar på IP-order. Men ingen har råd att inte vara med, konstaterar Bo Hjalmarsson.
Patrik Linden
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Bo Landin var med och gjorde affärer för
Ericsson på 60-talet Då var kunderna
statliga monopol och att göra en affär tog
lång tid. Kunderna hade då ett mycket
gediget tekniskt kunnande. Att Ericsson
skulle sälja tjänster var inte ens något
som diskuterades.

CD

Datacom

Telestation
i bergrum
på 60-talet

Ericsson ligger bra
till i den nya
telecomvärlden
där telecom
och datacom
konvergerar och
mobilitet blir
allt viktigare.

Affärer i allt raskare takt
När Ericsson gör affärer idag så går det
betydligt snabbare än för bara några år
sedan.
Katarina Burton arbetar på Sverigebolaget
som delansvarig för kunden Telenordia.
- Jag har kontakt med kunden flera gånger
per dag. Ofta vill de ha svar på offertförfrågningar inom ett par veckor. Men, ibland får
vi lite längre tid på oss.
Telenordia har funnits i fyra år. Det ägs av
norska Telenor, brittiska BT och Tele Danmark. Idag är Telenordia den tredje största
leverantören av Internet och fast telefoni i
Sverige.
Som de flesta nya operatörer så tar Telenordia mer hjälp av leverantörerna än vad de
klassiska monopoloperatörerna gjort.
- Kunden berättar allt oftare vilket problem de har och det är upp till oss att lösa
det, förklarar Katarina Burton. Vi levererar
inte produkter efter en teknisk specifikation i
samma utsträckning längre. Istället får vi veta vilken funktionalitet kunden vill ha.
- Det är ingen som går till läkaren och ber
honom eller henne att skriva ut ett visst preparat för att ta det tre gånger om dagen i en

Katarina Burton arbetar med kunden Telenordia. Det är en av de nya snabba operatörerna som ställer nya krav på Ericsson
Foto: Patrik Linden
vecka. Istället förklarar man att man har ont
någonstans och det är läkarens sak att ställa
diagnos och föreslå en behandling. Det börjar fungera likadant i telekombranschen
idag.
De nya operatörerna har inte samma
framförhållning som Ericsson varit van vid
med de gamla operatörerna.
- Vi säljer till Telenordia flera gånger i må-

naden. Det är betydligt fler snabba småaffärer än för bara några år sedan.
Att affärsmönstret ändrar sig gör också att
Ericsson måste anpassa sig. Det handlar ofta
om att göra en bra paketering av flexibla lösningar. Det är heller inte längre möjligt för någon enskild person att ha total kontroll över
en kund. Ericsson måste börja arbeta mer i
team. I takt med att teknikutbudet ökar och
krav på snabba leveranser kommer fler personer att bli inblandade för att klara av det.
Katarina Burton arbetade tidigare i databranschen på franska Bull. Hon känner
igen den utveckling som telekombranschen
genomgår nu.
- För tio år sedan var det samma sak för de
stora datorleverantörerna. I takt med standardiseringen och fler aktörer, kombinerat
med en stark prispress, ändras förutsättningarna för hela branschen.
Tidigare tog Ericsson betalt för produkterna och då ingick en hel del kringtjänster. Idag
när produkterna blir hyllvaror är det viktigare med tjänsteförsäljningen och integreringen till totallösningar.
Patrik Linden

Tuff konkurrens från flera håll
Det är många företag som vill ge Ericsson en tuff match när det gäller att uppnå de
långsiktiga målen.
Idag är det inte bara de traditionella teleleverantörerna som tävlar om ledande
positioner. Cisco är ett av de "nya" företag som vill ha ett ord med i laget.
- P å mobilsystem har Ericsson idag en ledande position. Här är koncernen minst
dubbelt så stor, räknat efter fakturering, som
någon av de närmaste konkurrenterna; Lucent, Motorola, NEC, Nokia och Nortel.
- Med AXE har Ericsson också etablerat en
ledande position på marknaden för publika
växlar. Huvudkonkurrenter på den marknaden är Alcatel, Lucent, Nortel och Siemens.
Ledande på mobildatanät
- På marknaden för mobildatanät är Ericsson ledande. Däremot är koncernens posi-

tion inom traditionell trådbunden dataöverföring och transportnätsprodukter relativt
svag.
- En av konkurrenterna på den kraftigt
växande marknaden för datakommunikation är Cisco. Internet-explosionen medförde att Cisco släppte sin fokusering på datakom till företagssektorn och istället riktade
sitt intresse mot den publika marknaden och
operatörerna där.
• Ericsson är en av de tre ledande aktörerna
på mobiltelefonmarknaden, tillsammans
med Nokia och Motorola.

• Inom området för företagslösningar är
Ericsson idag en av de fem största leverantörerna av traditionella kontorsväxlar. Alcatel, Lucent, Nortel och Siemens är huvudkonkurrenter.
Mest internationella
Ericsson är det mest internationella av alla
företag i branschen. Det är en viktig styrkefaktor i samarbetet med operatörer som har
globala expansionsplaner.
Cisco, Lucent och Nortel präglas av en
stark närvaro i Nordamerika, medan Alcatel
och Siemens är starkt beroende av sina respektive hemmamarknader - Frankrike och
Tyskland.
Lars-Cöran Hedin

Visst var det annorlunda att göra affärer
förr, innan marknaden för telekommunikation avreglerades.
Kunderna var statliga televerk och
den allra senaste tekniken var viktig. Det
handlade mycket om samarbete för att
hitta den bästa tekniska lösningen.
Bo Landin på Koncernstab marknad
minns sin första stora affär för 33 år
sedan.
1966-1967 var det förhandlingar mellan dåvarande svenska Televerket och Ericsson om
en stor internationell telestation, som var lite
speciell och skulle ligga i ett bergrum i Hammarby. Det skulle bli Sveriges första station
av typen AKE 13:
- Det var ett verkligt samarbetsprojekt och
vi deltog i alla diskussioner, även sådana som
låg utanför själva teletekniken, som bergrumsutformning, mekanisk hållfasthet med mera.
Även om Televerket vände sig till en enda leverantör, Ericsson, så gjordes en mycket genomarbetad offert med noggranna specifikationer. Förhandlingarna tog tid. Vi tog inte för givet att vi skulle få affären, berättar Bo Landin.
Monopolet hindrade inte konkurrens
Även om marknaden styrdes av det monopol
som rådde både i Sverige och övriga länder
fanns konkurrenter. För Ericsson var dåvarande ITT, som idag är en del i Alcatel och Siemens, den största konkurrenten på det internationella planet.
- V å r a kunder, televerken, var tekniskt
mycket duktiga och intresserade av att ligga i
framkanten av den tekniska utvecklingen.
Tätt samarbete för att hitta den bästa lösningen var vanligt. Behovet av att visa senaste nytt gjorde att det ibland blev tekniken
som styrde, säger Bo Landin.
Kunderna ville bara köpa system
Det televerken ville köpa på den tiden var
huvudsakligen stationssystem och inget mer.
Att driva telefonsystem och ha hand om service var områden där kunderna själva var
duktiga. Att Ericsson skulle sälja service och
tjänster var inte alls aktuellt då.
Var det roligare att göra affärer förr?
På den frågan svarar Bo Landin att det alltid är spännande att göra affärer, även om
kunder och marknad förändras.
- Det som gör det så roligt och intressant
är kundkontakterna, att träffa och lära känna
många människor.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.erics5on.se

BYTER MAN UT 891
SERVRAR PÅ SEX VECKOR
Ibland är det maskinerna och inte människorna som behöver kureras. Speciellt när det

handlar om ett gigantiskt nätverk för 10000 anställda pa Sveriges alla apotek. Förra

året drabbades det gamla datorsystemet av allvarliga problem som gjorde både kunder

och anställda irriterade. Apoteksbolaget krävde då en helt ny datorlösning som kunde

fungera dygnet runt, aret runt, med kapacitet för framtida expansion.
microsystems

Sun Professional Services hade en viktig roll i det stora systemskiftet. På mindre än

sex veckor togs 891 nya kraftfulla Sun-servrar i drift. Idag fungerar systemet betydligt

snabbare och säkrare, från vardagliga betalningar av vitaminer till känslig hantering av

receptbelagda läkemedel. Kanske behöver även ditt företag en föryngringskur?

KRÄVS EN LÖSNING
UTAN BIVERKNINGAR
Besök www.sun.se så får du veta mer om framtidens IT-recept.
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Operatörerna har insett Internet-protokollets möjligheter. De tar hjälp av tekniken
för att få skalekonomi och kunna erbjuda abonnenterna ett brett tjänsteutbud.
Ett bra exempel är globala opertören Interoute Telecommunications med säte
i Storbritannien. De satsar intensivt på IP och räknar med att 60 procent
av deras nät i Europa ska vara IP-baserat inom ett år.

Interoute inför IP successivt
aaEEcnm
Interoute representerar en ny
generation telekomoperatörer.
Företaget har funnits i tre och
ett halvt år. Huvudkontoret ligger i London, Storbritannien.
750 personer arbetar för företaget
Interoute har verksamhet i
elva länder i Europa, USA och
Sydamerika. För närvarande
finns 19 siter i drift i Europa
samt ett tiotal i USA. Till nästa
år räknar man med att ha 160
siter.
För att få licens i Spanien
krävde telemyndigheten att Interoute tog sig an 52 platser
med sex huvudnoder i Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao,
Sevilla, La Coruna. Samt 46
mindre omgärdande noder.

yligen skrev Interoute Telecommunications avtal med Ericsson om leverans av
ett större IP-telefoninät i Spanien.
- Spanska marknaden växer kraftigt och konkurrensen är stor, säger Nigel Wallbridge, vd för
Interoutes Europabolag. Med Ericssons moderna IP-system har vi goda möjligheter att dra
nytta av de många affarstillfallen marknaden
bjuder.

N

Krav på täckning
När Interoute sökte licens för att starta verksamhet i Spanien, i samband med privatiseringen av telemarknaden där, ställde telemyndigheten vissa krav. Interoute skulle täcka upp ett
område som omfattade femtiotvå platser, så
kallade Point of Presence (PoP). Med huvudnoder i sex stora orter och 46 mindre omkringliggande orter.
- Det blev alldeles för dyrt för oss att köra traditionella nät. Vi behövde en mer lönsam lösning, säger Ted Rook, tekniskt ansvarig för Inte-

route Europa. Vi kände till Ericssons system för
IP-telefoni, IPTC, Internet Protocol Telephony
system for Carriers, sedan tidigare. Projektet i
Spanien var vår första chans att använda systemet
IP-nätet är Spaniens första nationella IP- och
datanät. Konkurrensen om affären var mycket
stor.
Ericsson var ensam om att kunna motsvara de
nyckelkrav Interoute ställde. Det var till exempel
viktigt att nätsystemet var kompatibelt med nationella operatören Telefonicas nät. Och att leverans var möjlig inom den snäva tidsram telemyndigheten krävde. De första sex noderna ska
vara igång i slutet av juli. Några pilotförsök finns
det inte tid för.
- Det enda riktiga testet är ändå kundens acceptans, säger Ted Rook.
Interoute satsar mycket målmedvetet på IP.
Efter installering och driftstart i Spanien är planen att köra mer än telefoni över IP-nätet. Diskussioner förs redan med Ericsson om nya
tjänster. IP-baserade virtuella privata nät är ett

exempel. Nästa steg är att bygga ut med liknande nät på andra marknader i Europa.
- Om Spanienprojektet lyckas står Portugal
och Irland på tur. Portugal har liknande krav
som Spanien, säger Ted Rook. Irland har just liberaliserats. Där ser vi möjligheter att bygga
upp ett lönsamt nät, som kan erbjuda abonnenterna ett brett utbud attraktiva tjänster till bra
priser. Vi har försett Ericsson med en önskelista
som de tittar på nu.
60 procent färdigt i år
I slutet av av året kalkylerar Interoute med att
60 procent av sitt nät i Europa ska vara IP-baserat.
- Idag talar alla om talfördröjning som ett stort
problem med IP-telefoni. Men det är överkomligt Helt säkert kommer IP att dominera världen
och vara transporttjänst för majoriteten av all
trafik. Vi förbereder oss för denna omställning.
Lena Widegren
lena.widegren@lme.ericsson.se

IP-revolution väntar
runt hörnet
Marknaden för IP-telefoni börjar ta fart. Ericsson ligger redan långt framme med produkter
för telefoni över Internet. I väntan på den stora IP-explosionen jobbar Ericsson på att
bygga infrastruktur och ta så stora volymaffärer som möjligt.

- Interoutes investering i Spanien är intressant
för IP-utvecklingen i stort. Enligt vår vetskap är
det den största ordern för ett IP-telefoninät hittills, säger Staffan Lindholm, chef för produktenhet IP-tjänster inom affärsenhet Datakomnät
och IP-tjänster. Marknadsutvecklingen för IPbaserad telefoni börjar lossna.
Få IP-telefoninät i bruk
Ericsson har gått i bräschen för telefoni via Internet och ligger långt framme med produkter.
Exempelvis används koncernens lösningar
kommersiellt av amerikanska operatören Delta
Three, som idag är världsledande på IP-telefoni.
Men på det stora hela finns ännu inte så många
IP-telefoninät i drift.
- Teknikutvecklingen och acceptansen för IPtelefoni går långsammare än många i branschen
räknat med. Det är hos nya operatörer IP-telefoni
slår igenom först, säger Staffan Lindholm.
- Ett ökat intresse för tekniken börjar också
märkas bland de traditionella operatörerna, säger Staffan Lindholm. Fler förfrågningar strömmar in och affärerna är större. Tidigare handlade det om att sälja en gateway eller två. Framöver kommer vi att seflerstora investeringar av
typen Interoute just gjort.

Interoutes site i Madrid blir navet i det IP-telefoninät som ska täcka sex huvudcentra
i Spanien: utöver Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla och La Coruna. I slutet
av sommaren ska nätet vara i drift
Foto: Patrik Linden

I startskedet
Staffan Lindholm ser att marknaden för IPtelefoni utvecklas stegvis. Den är fortfarande i
ett första stadium där tekniken främst tjänar
som bärare av lågkostnadstelefoni. Det är först
när marknaden är mogen för steg två, som det
kan börja lossna ordentligt för tekniken. Då kan

Ericsson börja sälja IP-baserade tjänster. I steg tre
har utvecklingen kommit långt. Då använder sig
gemene man av multimediatjänster över Internet.
— Ericsson utvecklar IP-telefonilösningar av
världsklass. Men IP-telefoni är ett vitt begrepp.
Det storaframtidslöftetär
att rösttelefoni med IPtekniken kan utvecklas till
att omfatta så mycket mer.
När operatörerna har en
teknikbas och en marknadsbas kan de börja expandera med nya tjänster. Staffan Lindholm
Ericssons strategi är nu
att ta så mycket marknadsandelar som möjligt.
- Juflerkunder vi får dialog med, desto bättre
bäddar vi förframtiden.Vi jobbar just nu på ett
antal kundförfrågningar både i Europa och USA.
Lena Widegren

EN ENDA TELEFON
Produktenheten IP-tjänster har ett mycket nära
samarbete med produktenheten GSM on the
Net som bygger på samma grundteknik som
IPTC. GSM on the Net jobbar med IP-baserade
kontorsväxlar integrerade med GSM. Användarna kan ha samma telefonnummer på jobbet
i mobiltelefonen och hemma. Telekunder med
egen telefonväxel är en jättemarknad som
verkar pådrivande för utvecklingen av IPmarknaden. Läs mer om GSM on the Net i
kommande nummer av Kontakten.

TCM, Take Care Marketing AB tackar för det fortsatta
förtroendet i det nu tioåriga ITsamarbetet med Ericsson.
TCM fortsätter sin satsning med Ericsson genom att utöka
personalstyrkan i Grupp Ericsson.
TCM kommer att utveckla partnerskapet genom företagsgemensamma projekt som t. ex. Click To Buy (CTB).
TCM tillhandahåller lösningar och produkter för att
tillgodose de behov Ericsson har inom området IT.

TCM erbjuder
Systemlösningar
i form av Servers, Kommunikation och Storage

NAC
Crystal
w

Underhåll

Säkerhet

i form av Service, Support och Konsulting

Finans och förvaltning
Licens och applikationer

Consumer

active life HQ

PC-produkter

Ring vår Ericsson grupp för ytterligare information!
Stockholm
Göteborg
Lund

08-625 88 00
031-701 40 00
046-33 30 00

TCM är ett av Sveriges ledande data- och tjänsteföretag. Vi tillgodoser företags och organisationers behov av en strukturerad IT-miljö. Vi erbjuder

NO PROBLEM.
www.tcm.se

spiutspetskompetens mom följande affärsområden: Tjänster, Licens & Applikationer, Finans & Förvaltning, Säkerhet, samt Consumer (hemdatorpaket).
För att ge bästa kvalitet har vi ett nära samarbete med marknadsledande leverantörer som Compaq. Hewlett Packard, Toshiba, Microsoft, Novell, Cisco
m. fl. Telefonnummer TCM Stockholm 08-625 88 00 TCM Göteborg 031-701 40 00 TCM Lund 046-33 30 00
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Ny teknik utvecklar GSM
för multimediaanvändning
Ericsson testar ny teknik för att trådlöst
ladda ner bilder, text och ljud med hastigheter upp till en megabit per sekund.
Systemet, som är hundra gånger snabbare än dagens GSM, kombinerar GSMsystemet med distributionsnät för digital
rundradio.

- Vill man läsa sin dagstidning varje dag på
sin hårddisk är detta ett utmärkt system.
Lösningen är också skräddarsydd för interaktiva mobildatatjänster. Du kan till exempel
snabbt ladda ner vägkartor till bilen eller få
annan information från Internet mobilt, säger Johan Ebenhard, sektionschef på Ericsson Mobile Data Design i Göteborg, som utvecklar den nya tekniken.

Bygger på tillgänglig teknik
lysningen heter Awian (Asymmetric Wideband Internet Access Network) och är ett hybridsystem som bygger på redan tillgänglig
teknik. På upplänken används GSM eller
andra mobiltelesystem. På nedlänken används det nya nätet för digital rundradio,
DAB (Digital Audio Broadcasting).
DAB-tekniken tillåter trådlös kommunikation upp till en megabit per sekund - vilket är cirka hundra gånger snabbare än dagens GSM.
- DAB kan ses som en turbokanal till
GSM. Terminalerna eller tillämpningarna
ska inte märka, att det är ett annat system än
GSM som är bärare av informationen som
laddas ned, säger Johan Ebenhard.

Inte lämpligt för videokonferens
Awians asymmetriska teknik lämpar sig
särskilt för snabba Internettjänster, där användaren hämtar mer information än användaren själv skickar iväg. Tekniken lämpar
sig däremot inte för exempelvis videokonferens eller för att användaren själv ska skicka
tunga filer.
- Awian konkurrerar inte med UMTS,
GPRS och andra mobildatasystem som nu

Ericsson testar ny trådlös teknik i Göteborg som kombinerar GSM-systemet med nya nätet för digital rundradio. Det ger användaren tillgång
till bland annat mycket snabb mobil Internetaccess. Anders Svensson, projektledare för testnätet och sektionschefen Johan Ebenhard på
Ericsson Mobile Data Design ansvarar för teknikutvecklingen.
Foto: Lena Bryngelsson/Kamerareportage

är på väg, betonar Johan Ebenhard. Eftersom det här är ett asymmetriskt system riktar vi oss till delvis andra kunder. Särskilt bilindustrin är mycket intresserad. De företagen söker nya sätt att knyta kunderna till sig
efter det att garantitiden gått ut. Det innebär

att kunden vid val av bilmärke väljer ett helt
koncept. Via Awian kan kunden i framtiden
få till exempel interaktiv trafikinformation
eller ny programvara för att trimma motorn.

Frekvensuppdelat cellnät
Ett testsystem med Awian-tekniken finns nu
i Göteborg, där tekniken för nät och terminaler utvärderas. På nätsidan kräver Awiantekniken ett nytt frekvensuppdelat cellnät
med DAB-sändare och servrar. På mottagarsidan behövs en DAB-mottagare kopplad till
en terminal med GSM-modul.
- Vi ska under året sälja testnät med
servrar och programvara för terminaler.
Intresserade kunder är telebolag, Internetoperatörer, bilindustrin och broadcastingföretag som står för utsändningen av radio
och TV, säger Anders Svensson, projektledare för testnätet och Ericssons utveckling av
tekniken.
- Vi ser också möjligheter att utnyttja
samma plattform som GPRS (General
Packet Radio Services) som en paketlösning för Awian. Det innebär ett flexibelt
sätt att få personliga datatjänster. Samtidigt

är tekniken kostnadseffektiv för att elektroniskt distribuera exempelvis en tidning.
Grunden till Awian är ett teknikforskningsprojekt sponsrat av EU. Huvudaktörer i
det projektet är förutom Ericsson, Bosch, Teracom, France Telecom, ett antal mediebolag
samt broadcast-företag.
- Syftet är att skapa ett generiskt system
för interaktiva mobila tjänster med hjälp av
broadcastteknik, det vill säga via de digitala
distributionsnäten för radio och TV, säger
Johan Ebenhard.

Klarar 20 megabit i sekunden
Med den digitala TV-tekniken DVB (Digital
Video Broadcasting) klarar tekniken överföringar upp till 20 megabit per sekund i
nedlänken.
Ett öppet forum ska under våren startas
för att skapa en de facto-standard för Awiantekniken. De specifikationer som tagits fram
i EU-projektet för hybridsystemet finns redan fritt tillgängliga på Internet. Förhoppningen är att detta ska öka intresset för den
nya tekniken.
Nils Sundström
nils.sundstrom@lme.ericsson.se

DIGITAL RUNDRADIO GER MOBILDATATJANSTER
DAB (Digital Audio Broadcasting) är en standard för digital rundradio som på sikt ska ersätta alla FM-sändningar i Europa, Kanada
och Australien. Tekniken lämpar sig också för
distribution av nya mobila multimediatjänster och frekvenser finns avsatta för detta.

Med hjälp av en DAB-mottagare, en bärbar dator och en GSM-telefon testas den nya Awiantekniken i Göteborg. Användaren kan ladda ner information från Internet på hastigheter
upp till en megabit per sekund.
Foto: Lena Bryngelsson/Kamerareportage

Den digitala radion kräver mindre frekvensutrymme och innebär också att programkanalerna kan dela frekvensresurserna.
Teracom, bolaget som sköter distributionen av rundradiosändningarna i Sverige, har

provsänt digital rundradio i Sverige sedan
1995. I dag täcker de digitala sändningarna
85 procent av befolkningen.
DAB-mottagarna skiljer sig kraftigt från dagens radioapparater. Bland annat har de ett
bildfönster för att visa text och bilder. DABmottagarna finns i dag enbart för bilmarknaden och kostar runt 5 000 kronor. På sikt
kommer DAB-mottagare även att ersätta
FM-mottagare för hemmabruk, vilket kommer att sänka priset på mottagarna.

pentiunvfl

Fysiskt väger den nästan på grammet lika lite som sin föregångare. Men prestandamässigt är HP OmniBook 900
dubbelt så tung. Den är till exempel bestyckad med en
Intel® Pentium® II processor på 366 MHz och hårddisken
rymmer hela 6,4 GB. Ochföratt skapa ännu mer storhet i
det lilla formatet -12,1 tums bildskärm.
Du väljer mellan tre dockningslösningar som även
används till det övriga OmniBook-sortimentet Portreplikator
tar hand om grundläggande funktioner som extra tangentbord, bildskärm och mus. På nästa nivå har du dessutom
plats för två PC Cards för till exempel nätverk och modem.
Vårt största dockningsalternativ gör HP OmniBook 900
till en fullvärdig bordsdator med platsförexempelvis extra
hårddisk eller DVD-spelare samt inbyggd SCSI II och två
PCI-kortplatser.
Vill du veta mer om HP OmniBook 900? Beställ produktblad på
telefon 08-449 88 15, fax 08-449 8811 eller e-mail hp@strd.se.
HP OmniBook 900
Intel* Pentium» II processor upp till 366 MHz
med 256 KB cache. 32 - 160 MB RAM. 4,3
eller 6.4 GB HDD. 12,1" bildskärm.
Dubbla pekdon: styrpinne och styrplatta.

m

HEWLETT0
PACKARD

Expanding Possibilities

Intel Irmde Logo and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation.

www.hp.sa

Utveckla din kompetens
inom AXE
Nu kan vi presentera ett axplock av årets AXE-kurser från Telia Kompetens
Nätteknik. Vi erbjuder utbildningar i bl a intelligenta nät, signalsystem och
AXE för dig som arbetar med drift, underhåll, projektering och dimensionering. Vill du ha mer information om innehåll, tider och priser är du välkommen att kontakta Anna Hallenberg, 0480-42 86 74 eller Marit Larsson, 048042 88 81 .Svar på dina frågor får du även via e-post: telia-kompetens@telia.se
eller via telefon 020-77 55 77.
Aktuella kurser
Intelligenta Nät, grundkurs, 2 dagar, kursnr 10707
AXE stationsdata för drifttekniker, 8 dagar, kursnr 10720
Signalsystem CCITT#7, information, 2 dagar, kursnr 10710
AXE, Local 4, 5 dagar, kursnr 10723
APZ 212.20, drift och underhåll, 3 dagar, kursnr 10703
Seminarier våren 1999
AXE, drift och underhåll (Ref-D), kursnr 11004
20-21.4 Stockholm • 4-5.5 Borås
AXE, dimensionering/projektering (Ref-P), kursnr 11005
21-22.4 Stockholm • 5-6.5 Borås

Telia K o m p a t a n *
Telefon 020-77 55 77
www.telia.se/kompetens

Otelia
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Foto: Lars Äström/Världsbilden

Moskvauniversitet
i kunskapsutbyte med Ericsson
- Vi kan hjälpa Ericssons utbildningscenter med bra lärare och genom Ericsson får vi
kontakt med ny teknologi, så samarbetet är mycket givande för båda parter. Så sammanfattar professor Vägan Shakhgildyan, rektor för Moskvas Tekniska Universitet för
Telekommunikation och Informatik, MTUCI, det samarbete med Ericsson som inleddes för fyra år sedan.
I ett eget hus på universitetsområdet finns
Ericssons utbildningscenter. När det startade
1995 låg det i en annan äldre byggnad, men
för två år sedan flyttades verksamheten till
nyrenoverade, mycket fräscha lokaler på totalt 6 000 kvadratmeter.
Kunder skickar medarbetare
Under de två senaste åren har drygt 900 personer deltagit i centrets kundutbildning. Det
är Ericssons kunder både på fasta och mobila nät, som skickar hit medarbetare och de
kommer från hela Ryssland och även från
länder i det före detta Sovjetunionen.
- Nästa vecka har vi kursdeltagare från
Ukraina, berättar Alexander Struchkov, som
är chef för Ericssons utbildningscenter.
De kurser som hålls gäller både fast och

mobil telefoni, där den sistnämnda är störst
och står för 60 procent av kurserna. Det finns
träningsväxlar för både NMT- ooch AMPSsystem. Undervisningen hålls på ryska och
engelska även om ryska dominerar.
När Kontakten besöker centret ska en ny
utbildningsväxel för fast telefoni installeras.
- När det gäller ny utrustning används
engelska mycket beroende på att det är svårt
att översätta facktermer, förklarar Alexander
Struchkov. Han berättar också att man på utbildningscentret skapat en intern standard
för översättningar.
På Ericssons utbildningscenter finns 13 instruktörer, alla med hög teknisk utbildning
och några även med doktorsexamen. Att ha
kvalificerade lärare är viktigt i Ryssland, där
hög utbildning är del av den ryska traditionen.

Professor Vägan Shakhgildyan är rektor för Moskvas
Tekniska Universitet för Telekomunikation och informatik.

I direkt anslutning till utbildningslokalerna finns 32 rum för de deltagare som kommer långväga ifrån och måste bo på utbildningscentret. Alla rum har skandinavisk
standard och några av dem är handikappanpassade, vilket är mycket ovanligt i Ryssland.
På universitetet, som startade 1921, finns 9
000 studenter och 800 lärare.
- Jag har själv studerat här och efter examen även undervisat, berättar Alexander
Struchkov. MTUCI är speciellt inriktat på telekommunikation och framstående när det
gäller forskning inom bland annat antennteknik.
Kund- och internutbildning
Fem företag, Ericsson, NEC, Alcatel, Italtel
och Cisco, har utbildningscenter på universitet. Ericssons utbildningscenter består av två
delar, kundutbildning samt Ericsson Institute, som ansvarar för den interna utbildningen för Ericssons bolag i Ryssland.
- Genom kontakterna med de fem utbildningscenter kan våra lärare få kunskap om

de olika företagens produkter vilket är mycket värdefullt. Det ger oss möjlighet att lära
oss mer om den senaste teknologi, säger
MTUCIs rektor Vägan Shakhgildyan.
Sista åren specialinriktas
Utbildningen vid universitetet är femårig
med specialinriktning under de två sista
åren. En del av Ericssons samarbete med
universitet är de 46 studenter som får ett års
studier med speciell inriktning för företaget.
Det är till exempel AXE-kunskap och utbildning i programmeringsspråket Erlang.
Utbildningscentret i Moskva samarbetar
med Ericssons övriga utbildningscenter runt
om i världen.
- Vi har mycket bra och täta kontakter
med Irland och jag tror att ett ökat erfarenhetsutbyte mellan alla centra skulle vara till
nytta för hela Ericsson, säger Alexander
Struchkov.
Gunilla Tamm
gunilta. tamm@era.ericsson.se

Alexander Struchkov är chef för Ericssons utbildningscenter
i Moskva.
Foto: Gunilla Tamm

Realtid
Vi är på väg. Rätt utrustning, på rätt plats, till bästa
ekonomi, på snabbast möjliga tid - var du än befinner dig i världen.
CMA jobbar hårt för att krympa tiden mellan
lagerhyllan och installationsplatsen. Vi hjälper dig
att snabbt komma vidare i ditt projekt, så att du
verkligen kan utnyttja dina IT-investeringar till fullo.
Servrar och arbetsstationer från Sun spelar en
viktig roll i de integrerade IT-lösningar som CMA
levererar. För att matcha den ökade orderingången sätter vi in extra stora resurser
för att garantera snabba leveranser.

Tel: 08-566 308 00 eller 031-89 65 00. e-post: info@cma.se
www.cma.se

CfTId
LAGRINGSLÖSNINGEN P O W E R V A U L T A R LYSANDE'
Nätverk & Kommunikation 4/99
Dell PowerEdge 6350 - rackoptimerad server
SOM STANDARD INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•

450MHz Pentium* II Xeon "-processor
Stöd för fyra processorer
512kB-2MB cache
Max 4GB minne, inbyggt ECC-stöd
4-9GB SCSI, LVD hårddiskar
14/32 SCSI CD-ROM
Intel* Pro 100+ nätverkskort
Dual Ultra-2 IVD-kanaler (AIC-7890) samt en
Ultra/Narrow-kanal (AIC-7860)
• Integrerad SVGA video med 2MB videominne,
ATI 3D Rage Pro PCI
• Sju st Hot Plug klara PCI kortplatser
(4 st 54 bitars, 3 st 32-bitars)
• Integrerade PCI-kontrollers

En 3,5" och en 5,25" extern lagringsplats
SCSI backplane, stöd för Hot Plug
2 st 1" diskplatser
En parallellport, två seriella portar, en PS/2kompatibel musport
Stöd för l;0
Flash BIOS, säkerhetsskydd med lösenord
Redundant hot-plug power supplies
PowerEdge Server Assistant CD-ROM
Integrerad Server Management
HP OpenView NNM SE, HP Openview ManageX SE
4U rack chassi
Tre års på-platsen service

Dell PowerVault 650F - fibre channel lagringssystem
SOM STANDARD INGÅR:
• Redundant power supply, fläktar och link kontroller
• 1 eller 2 redundanta storage-processorer med
512MB minne per processor
• Varje storageprocessor har en egen inbyggd
2-portars HUB
• 1 eller 2 redundanta link kontroller (LCC)
• 1 eller 2 Standby Power Supplies
fling till Dell för komplett
• Max tio intema FC-hårddiskar, med totalt
1,8TB lagringskapacitet
konfigurering och tillbehörs• Rackmonterbart DPE-chassi, 6,5U
alternativ samt service- och
• Tre års på-platsen-service

installationstjänster.

Utvecklingen på serverområdet går mot ökad fragmentering med speciella uppgifter för
varje server. En lösning med Dell PowerEdge servers och PowerVault fibre channel-baserad

Deu

lagring ger dig den prestanda, utbyggbarhet och driftsäkerhet du efterfrågar.
I Nätverk & Kommunikations test av "monsterburkar som klarar redundansen" fick
PowerEdge 6300 fina lovord: "Du kommer åt att byta allt utan ett enda verktyg. Delis
administrationsplattform OpenManage saknar motstycke. Lagringslösningen PowerVault
är lysande." Vill du veta mer om Dells server/storage, ring din säljare för
Ericsson-referenser.

pentium ||
xeon.

RING 08-59005100
http://premier.euro.dell.com/premier

De* reserverar sig H r Wdrnassiga etter typografiska fel The Intel inside Logo and Pentium are registered trademarks of Intel Corp. *VlS=Viewable
image Size - den faktiska bildytan du ser. Defl förbehåller sig rätten att ändra konfigurationer och priser.
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Konkurrens kräver bättre tester
kan kapas nu. Designfasen är redan
mycket stimmad, säger PeO Olsson, enhetschef för Ericssons kompetenscenter kring testspråket
TTCN på Ericsson Software Technology i Karlskrona.
-Tester har historiskt sett varit
lågprioriterat i förhållande till design, och kopplingen mellan design
och test har varit svag. Men testmedvetandet har ökat ordentligt
och på många håll är förändringsviljan mycket stor. Vårt mål är att
komma in tidigare i utvecklingsprocessen av en produkt för att kunna
påverka hur testerna utförs, säger
Anders Ejlertsson, kundansvarig på
enheten och Ericssons representant i
ETSI inom området

Tidiga och mer systematiska tester av Ericssons produkter är ett
måste, om koncernen ska stå sig i konkurrensen. Traditionellt
genomförs testerna i slutet av utvecklingsperioden, men i takt med
att tiden från idé till färdig produkt krymper måste också testerna
förbättras.

- Planeringen för testningen av
produkterna görs fortfarande sent

och det riskerar att försena hela
projekt. Det är på testsidan som tid

Kontakt med företag
Tjugo personer jobbar på kompetenscentret på det moderna Ericssonkontoret alldeles invid vattnet i
den gamla marina staden. De utarbetar miljöer för tester av programvara i Ericssons olika produkter, till exempel programvaran i
Ericssons noder och växlar i fasta
och mobila system. Dessutom hjälper de till att specificera vilka tester
som behövs och håller kontakt
med de företag som sedan ska utföra testerna. Testerna bygger på testspråket TTCN, en standard som
det europeiska standardiseringsorganet ETSI utarbetat, men som ägs
av FN-organet ITU och ISO.

PeO Olsson och Anders Ejlertsson pä TTCN-centret Foto: Mia Widell-Örnung

- 1 stora projekt kan hälften av
utvecklingstiden gå åt till olika typer av tester. Vi har ännu inga direkta mått på hur mycket tid man
kan spara genom att följa vårt koncept, men vad vi har hittills sett är

att det går att kapa ordentligt, säger
Anders Ejlertsson.

Testar W-CDMA och GPRS
Kompetenscentret är bland annat
inblandat i testerna av vissa delar i
W-CDMA-systemet och av de nya
växlar, så kallade noder, som behövs för Ericssons paketdatasystem GPRS.
- Vi har en integratörsroll. Vi ser
till att testplatserna inom Ericsson
kan göra sitt jobb, det vill säga att
utföra tester, resten sköter vi, säger
Anders Ejlertsson.
Kompetenscentret för testspråket TTCN i Karlskrona är bara
drygt ett år gammalt. Förut fanns
kompetens på området Ute utspritt
i organisationen, bland annat på
Ericsson i Finland.
- Behovet av tester är stort. Sett
till alla de förfrågningar vi får från
våra kunder, kan vi egentligen växa
så mycket som vi själva vill och orkar,
säger PeO Olsson, chef för centret.
Det europeiska standardiseringsorganet ETSI håller nu på att utar-

beta den tredje versionen av testspråket TTCN. Den tredje versionen blir ett allmänt, litet och kraftfullt kärnspråk. Spåket ska kunna
tillämpas för olika specifika
testområden och enkelt vidareutvecklas till helt nya testområden.
Ericsson bevakar och påverkar
det här standardiseringsarbetet. Ett
annat viktigt arbete är sedan att föra ut utarbetade internationella
standarder i organisationen.
- V i undviker problem genom
att ha ett och samma språk och ett
standardsätt för hur man skriver
TTCN-kod. Men tyvärr är det inte
alla som följer riktlinjerna. Jag
hoppas att man inom Ericsson ska
bli bättre på det, säger Claude Desroches, som för Ericssons räkning
jobbar med TTCN-frågor i ETSI.
Fjärde maj arrangerar kompetenscentret en TTCN-konferens i
Köpenhamn. Mer information får
du på webben.
Mia Widell-Örnung
mia.widell@lme.ericsson.se

TTCN TESTSPRAK
TTCN står för Tree Tabular Combined Notation och är den enda
standardiserade
testnotationen
som existerar. TTCN uppstod inom
en speciell gren av testning som
kallas conformance testning. Ericsson och många andra Telekomföretag har själva utökat användandet av TTCN till andra typer av tester. Konceptuellt kan TTCN användas till alla typer av tester som har
med sändning och mottagning av
data att göra. TTCN är en standardi-

serad formell notation där testscript relativt enkelt kan automatgenereras från den tidiga designen.
TTCN kom till i mitten av 80-talet och har under en längre tid utvecklats relativt blygsamt Nu ökar
användandet kraftigt och ETSI gör
därför ett stort arbete för att vidareutveckla TTCN och bredda användandet ytterligare.
® http://wwwepk.ericsson.se
/-epkttcn/

Ericssonfunkis
på Liljevalchs
På den pågående vårsalongen på
Liljevalchs konsthall i Stockholm kan du
se en del av Ericsson. Det är Anna Micro
Johansson som ställer ut för första gången på vårsalongen. En av tavlorna föreställer Ericsson vid Telefonplan.

Anna Micro Johansson har valt Ericsson vid Telef onplan som motiv.

Foto: Ammi Eriksson

Att Anna målat av Ericsson beror inte på en
brinnande fascination för Ericsson som företag. Istället är det arkitekturen som intresserar henne.
- Jag studerar arkitekturhistoria parallellt
som jag målar. Funkisstilen tycker jag är
vackrast och det var någon som tipsade om
att Ericssonbyggnaden var ett bra exempel.
Funkis är också den byggnadsstil som passar
mitt måleri bäst, säger Anna.
Om det är någon som känner igen tavlan så
har den varit utställd tidigare. Anna målade
den förr förra sommaren.
De andra två bidragen föreställer Sveaplans
gymnasium i Stockholm och ett bostadshus
på Gärdet, också det i Stockholm. Alla tre husen är goda exempel på funkisstilen, eller
funktionalismen, som var populär under 30talet och flera decennier framåt.
Funkisen kom som en reaktion på det lite
mer dekadenta Art Deco, eller Jugend-stilen
som varit förhärskande innan. Funkisen var
också ett led i folkhemstanken för att ordna bra

Sveaplans gymnasium

bostäder åt den framväxande arbetarklassen.
Anna Micro Johansson kommer att ställa
ut igen i höst på Galleri Alex Wiberg.
Patrik linden
Patrik.linden@lme.ericsson.se

*
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Challenge the Limits.

Adam-Bertil

Mobiltelefoner
som räddar i knipor
mm

mm
*«•**»

K

äre läsare, jag måste bekänna att
jag avskyr att tala i mobiltelefoner,
särskilt på offentliga platser. Men
jag medger att de kan vara mycket användbara för att hålla kontakt med vänner, familjen, kolleger och TV-shop. Och,
medan mobiltelefonerna blir allt mindre
och lätt får plats i fickan, så tycker jag att
de är för små för att det ska vara bekvämt
att använda dem. För att undvika att dela
min halva av samtalet med en massa främlingar måste jag antingen tala så lågt att
min samtalspartner inte kan höra mig, eller hålla handen framför munnen och telefonen, så att det ser ut som om jag utbytte strängt hemlig information med mina
CIA-kontakter. Och detta medför att jag
använder min mobiltelefon allt mindre
allteftersom tiden går.
Minitelefon som imponerade

Samsung
SyncMaster 700T:

Ännu en anledning
att välja Samsung
För många är Samsung redan det självklara valet när det gäller platta skäl
mar. Med våra nya monitorer SyncMaster 700TFT och SyncMaster 800TFT
breddar vi sortimentet och ökar valmöjligheterna för professionella
användare som vill ha större bild och bästa möjliga bildkvalitet 17 tums
monitorn S M 700TFT har en bildskärmsyta som gör den fullt jämförbar med
en vanlig 19 tums skärm. Monitorerna har Samsungs unika Premium Plus
Panel med en upplösning på 1280x1024 och hög betraktningsvinkel.
En avancerad filterteknik optimerar bildkvaliteten och med en förbättrad
automatisk justering kan du lätt och snabbt ställa in bilden mot din dator.
Om du vill kan du koppla två datorer till en skärm. Monitorerna har dessutom tre olika valmöjligheter för att automatiskt expandera bilden, en
fördel för dig som jobbar med grafiska applikationer och CAD.
Nöjda kunder och köptrygghet har gjort Samsung marknadsledande* på
TFT monitorer. Prova själv!

SAMSUNG HAR ETT BRETT SORTIMENT AV TFT-LCD MONITORER

Men nyligen såg jag en mobiltelefon från
Japan, som hade två mycket smarta anordningar som gav mig hopp inför framtiden. Själva telefonen är ungefär så stor
som en kortlek, och tycktes i början vara
alltför liten för att vara bekväm. När jag
höll luren mot örat, befann sig mikrofonen halvvägs ner över kinden, vilket medförde att jag måste tala så högt att varenda
människa inom 20 meters avstånd blev en
ofrivillig deltagare i en ensidig konversation. Men när jag tog upp telefonen såg jag
att mikrofonen satt på en hopfällbar arm,
så att den kunde placeras perfekt framför
munnen. Och den
andra smarta nyheten var en "navigeringsknapp" som
kunde användas för
att med ena handens tumme bläddra igenom nummerlistor istället för
den besvärliga
knapptryckningsmetod, där man
måste använda båda händerna, och
som de flesta mobiltelefontillverkare
erbjuder idag. Äntligen, tänkte jag,
finns det en mobiltelefon konstruerad av ingenjörer för vanliga människor, och inte för att imponera
på andra ingenjörer.
Men alla dessa nyheter fick mig att tänka på andra ändringar som jag skulle vilja
se, och som skulle kunna göra min mobiltelefon verkligt användbar.
Tyst ska vara tyst

Storlekar: 13,3", 15", 17", 18,1" med eller utan multimedia. Tillval: pekskärm,
skyddsglas, väggfäste och USB. Färger: silver eller vit. Skärmarna möter miljökraven enligt TCO-92 - TCO-99, Svanmärkning gäller SM520 vit. Bästa Köp för
SM800 enligt Maxidata 3/99. * enligt analysföretaget DIA.

www.samsung.se
AMSUN
I». \:a-?s) m ilu
Fä* 08-590 365 50

ELECTRONICS

Den första ändringen skulle vara en enkel
tystnadsfunktion. Dvs en knapp som man
kunde trycka en gång på för att tysta ljudet
från telefonen, och sen trycka på igen för
att återställa det. Och ett radikalt "grepp"
härvid skulle vara att helt enkelt låta det
stå TYST på denna knapp. Den telefon
som jag använder idag tycks ha en sådan
funktion, men av någon outgrundlig anledning kommer man endast åt den genom att trycka på knappen "Clear".
Nästa ändring skulle vara ett extra reservbatteri, inbyggt i telefonen, som levererade tillräckligt med ström för att låta

ett pågående samtal fortsätta under ungefär 10 sekunder efter att huvudbatteriet
hade tagit slut. Under denna tid skulle jag
antingen kunna byta det urladdade batteriet med ett laddat reservbatteri, eller avsluta samtalet på ett hövligt sätt, och inte
låta min svärmor tro att jag slängt på luren.
När chefen stör
En annan viktig nyhet skulle vara en
"störningsfunktion", som man kunde
trycka på i lämpliga ögonblick för att simulera dålig mottagning. Detta skulle
kunna vara till mycket god hjälp, t ex när
min chef frågar mig om jag är klar med en
rapport som jag skulle göra åt honom. Jag
skulle då helt enkelt kunna trycka på
knappen STÖRNING, som skulle sitta på
sidan om telefonen inom bekvämt räckhåll för min tumme, så att jag skulle kunna svara "Jo alltså om... <störning> ... jag
bedömer att... <störning> ... rapporten...
<störning> säkert blir klar på ... <störning> ...dag."
Telefonvakt
Mitt nästa förslag kommer jag att framföra i form av en ansökan om patent, som
kommer att resultera i royalties och pensionering på samma playa i Karibiska havet varifrån min bluffande kollega Furrby
nyligen återvände från sin oförtjänta
semester. Något i stil med de anti-snatterigrindar som finns i en del butiker, och där
högljudda alarm utlöses av etiketter på varorna, skulle "Wilcos Trådlösa Vakthund"
utnyttja
grindar vid ingång&) 3
en till restauranger,
E\ T
teatrar, kyrkor och
en del andra offentliga platser. Alla
fungerande mobiltelefoner som passerar mellan grindarna skulle omedelbart utlösa ett
tyst larm inne i telefonen - i detta fall
en elektrisk chock
som utgår från telefonen och träffar
dess
användare.
Chocken skulle upprepas var tionde sekund och gradvis öka i styrka tills telefonen antingen stängs av eller förstörs av sig
själv.
Idén till denna uppfinning fick jag i julas, när jag lyssnade på kören som sjöng
"Stilla natt" vid midnatt i en mörklagd
kyrka, när någons telefon började ringa.
Gudomlig inspiration kanhända, men betänk att det är här som du läser det först.
Adam-Bertil, klart slut.

I verkligheten är Adam-Bertil teknisk
chef vid ett stort internationellt företag i
telekommunikationsbranschen, vars
namn han helst inte vill avslöja.
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Rotation i Nynäshamn
På Nynäshamnsfabriken har Ericssons rotationsutbildning för nyutbildade civilingenjörer blivit en succé som lett till fem rekryteringar.

Ericsson har erbjudit nyutbildade civilingenjörer rotationsutbildning sedan 60-talet.
Syftet är att ge en gedigen introduktionsutbildning. Många högre chefer har startat sin
karriär genom rotationsutbildning, bland
andra Björn Boström.
Nyutexaminerade civilingenjörer erbjuds
anställning på någon av Ericssons fabriker
och börjar med att gå en rotationsutbildning
på totalt 45 veckor. Det innefattar både en
gemensam utbildning i Kista och en period
på en fabrik. I den ett-åriga rotationsutbild-

ningen ingår även ett 13
veckors
designprojekt
utomlands.
Nynäshamnsfabriken
har de senaste åren rekryterat fem civilingenjörer
med hjälp av rotationsutbildningen.
Cecilia Ohlsson är en Cecilia Ohlsson
av dem. Hon började sitt
program i höstas.
— Anledningen till att jag sökte Nynäs-

hamnsfabriken är att det känns roligt att se
produkter som blir färdiga, och man känner
att det hela tiden händer saker. Givetvis var det
även rotationsutbildningen som lockade. I rotationsutbildningen är vi ett gäng på åtta personer, alla på olika bolag inom Ericsson. Vi har
fått en mycket bra utbildning. Det har blivit
många föreläsningar om Ericsson i stort men
vi har också fått veta vad vissa speciella avdelningar sysslar med, förklarar Cecilia Ohlsson.
- Just nu planerar jag för min utlandspraktik i Kina, vilket känns både spännande och
Ute pirrigt.
Bert Björkling

Cullivi Enqvist belönades med nära 70 000
kronor för sitt förbättringsförslag.

Förbättringar
som lönat sig
Tre anställda vid Ericsson Radio Access i
Kista belönades nyligen för förbättringsförslag. Bolaget är ett av Sveriges bästa
när det gäller förslagsverksamhet.

- Vi nådde målet med sex genomförda förslag per person både 1997 och 1998, konstaterar en nöjd Erik Blomqvist som är projektledare för "Ständiga Förbättringar".
VD Bernt Högberg delade i början av april
ut checkar till tre operatörer i fabriken.
Markku Leipälä och Seppo Röyttä fick
26 923 kronor var för förslaget att införa
våglödning av transceivrar, och Gullivi
Enqvist belönades med 69 465 kronor för
tillverkningen av en kåpa som skyddar
mikrokretsar vid lödning på multikopplare.

Markku Leipälä och Seppo Röyttä fick nästan 27 000 kronor var.

Nytt huvudkontor
i Santiago
Just nu pågår byggandet av ett nytt
huvudkontor för Ericsson Chile.
Späckhuggaren Keiko pé väg att vinna pris.

Foto:Kaiser Robert/FLT-PICA

Späckhuggare till webbfinal
De Ericssonsponsrade webbsändningarna från späckhuggarfilmstjärnan Keikos h e m resa till Island kan vinna pris.

Sändningarna har nominerats till en finalplats i Real Networks tävling för bästa direktsändning på webben (Webcast). Priset
kommer att delas ut i början av maj.
Späckhuggaren Keiko var tidigare publik-

favorit i uppvisningsshower i Florida, innan
hans talang gav honom en roll i filmen Free
Willy. Men Keiko mådde inte bra av bassänglivet. Hans ryggfena förtvinade och hängde
slakt.

För ett tag sedan transporterades han hem
till Island för ett liv i frihet.
Händelsen ledde till stor uppståndelse.
Ericsson arrangerade och sponsrade webbsändningarna.
E2 http:www.real.com/conferece/
streamers/index.html

Byggnaden kommer att innehålla cirka 300
arbetsplatser och vara inflyttningsklar i augusti i år. Som första projekt i Latinamerika
bidrar Ericsson Real Estate & Services med
bland annat teknisk rådgivning under hela
projektets gång. Huvudsakligen ska byggnaden innehålla kontorsarbetsplatser, eftersom
Ericsson i Chile främst sysslar med försäljning, säljstöd med mera.
© Mårten Tiselius vet mer:
marten.tiselius@rem.ericsson.se
E3 http://www.rem.ericsson.se/remind

FIRMA ERIC & SON
VÄLKOMNA!
DEN NyA POLICYN INNEBAR
ATT VI SKA <>KA MÅNGFALDEN
I VÅR GLOBALA ORGANISATION
f ÖR ATT FÅ STÖRRE SfRIDNINC
VAD GÄLLER ÅLDER, KÖN OCH
.NATIONALITET...

. DETALJERA KOMMER TVÅ
NYANSTÄLLDA MEDARBETARE
TUL VAR I
BERATTA O H . JAO Cti ORDET 1
Nye PERSONALCHEF OCH VÅR NYE
/
ASIENCHEF

Ericssons
Pensionärsförening
Torsd 22 april kl 11 00: Stockholm
Modecenter, Årstaängsvägen 17
Torsd 6 maj kl 16 30: Vårfest Dans till
Rospiggarna, kostnad 155:- Anmälan
senast 29/4
Tisd 11 maj kl 08 00: Signalregementet i Enköping, Kostnad 200:- Anmälan senast 27/4
Kansliet är öppet tisd och torsd
09 00-12 00 tel 08 719 1877

cym>flk

För övrig information se programbladet.

Nr 6, 15 april. 1999
Ericsson. HF/LME/I.
Rum 811023,
126 25 Stockholm

,

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

kontakten

Ericssons Cyberlab East på 55 Broad Street, Manhattan, är ett viktigt skyltfönster
för koncernen. Här knyts kontakter med allt fler av New Yorks fristående programutvecklare inom Internetområdet. Ett nytt grepp för att dra till sig deras intresse
är de utställningar av digital konst som hela tiden pågår i Cyberlabs lokaler.

PA GANG
Torsdag den 22 april redovisar Ericsson sitt resultat
för första kvartalet 1999.
Måndag 10 - fredag 14 maj pågår Network- och
lnteropmässan i Las Vegas, USA

SEDAN SIST
Måndag 12 april tillkännagav Ericsson sitt GSMkontrakt värt 2,5 miljarder med den brittiska operatören One 2 One.
Onsdag 7 april sålde Ericsson en del av sin andel
i AU- system. Ericsson äger nu 25 procent av
AU-system, istället för 41 procent som tidigare.
Torsdag den 1 april fick Ericssonanställda i Storstockholm ett nytt avtal som innebär mer flexibla
arbetstider, kortare arbetsdagar och föräldralön vid
föräldraledighet

PA NYA JOBB
Jan Hirschfeldt har utsetts till chef för marknadsföring och försäljning på enheten Fixed Cellular
Solutions inom Fixed Radio Access.
Gunnel Björkert blir ny chef för Ericssons tekniska
kontor i Etiopien.
Johan Adler blir ny VD för Ericsson Telecommunications Lanka på Sri Lanka.
Carl Olof Blomqvist har blivit Senior Vice President
och General Counsel vid koncernfunktion Juridik.

"Video Cow" är inget
vanligt kreatur. Hon är en
konstfärdig skapelse frän
1998 av New Yorkkonstnären Ray Rapp.

Crister Ek är ansvarig för den nya organisationen
Supply Technologies i koncernfunktionen för Produktförsörjning och IT.

Digital ko-konst
lockar till Cyberlab
1

isst är hon rolig och ganska spektakulär, den digitala kossan, men hon
kan inte bidra med någon mjölk
eller grädde till kaffet i Cyberlabs fikahörna. Istället finns hon där för att sätta
fart på fantasin, ge ytterligare kreativ
stimulans i en arbetsmiljö som redan
före de digitala konstutställningarnas tid
kunde göra anspråk på att vara en av
koncernens mest kreativa.
Begreppet "Cyberlab" myntades när
Ericsson öppnade sitt Cyberlab West i
Silicon Valley för ett par år sedan. Idén
med det nya utvecklingscentret var då,
som nu, att skapa en miljö där fristående program- och produktutvecklare inom dataområdet kunde komma samman med Ericsson-expertis, där de kunde använda utrustning och lösningar
från koncernen till att prova eller vidareutveckla sina idéer. Initiativet att öppna ett sådant center var ovanligt och
rönte stor massmedial uppmärksamhet
i USA.

Vi

Adress "Silicon Alley"
När Cyberlab East öppnades i det som
ibland kallas "Silicon Alley" - Broad
Street på nedre Manhattan i New York blev denna östliga pendang till Kaliforniencentret ett viktigt komplement. På öst-

kusten är det medier och innehåll som
många specialiserar sig kring. Den trenden har Cyberlab East tagit fasta på.
- Vi har knutit viktiga kontakter med
en lång rad fristående utvecklare på det
här området, berättar Tim Connolly.
Tim är ansvarig för affärsutveckling och
en av den handfull fast anställda som hela tiden finns på Cyberlab East.
Fokus på Intemet-lösningar
Tim berättar att Cyberlab Easts fokus
just nu är kring lösningar för Wireless
Internet, elektronisk handel över nätet
och andra Internet-lösningar som har
med innehållet att göra.
- Nyligen var vi inbegripna i ett projekt, där en stor juvelerarfirma fick hjälp
att utveckla en "butik på nätet". Vårt bidrag var att finna en tilltalande lösning
för hur diamanter kunde avbildas på Internet.
- Vi börjar bli kända nu som ett ställe
dit man kan vända sig med sina idéer och
fl hjälp att hitta folk som kan förverkliga
dem åt en - i den mån vi inte har egen expertis som klarar uppgiften.
Nasdaq - den börs där aktierna för
många av de tunga teknologiföretagen,
inklusive Ericsson, handlas - är en annan
uppdragsgivare, liksom mobiloperatö-

ren Omnipoint och andra företag med
intressen av att få fram spännande innehåll och tjänster som kan kopplas till
trådlösa Internet-lösningar.
Cyberlab East satsar mycket på lokal
sponsring och försöker påfleraolika sätt
göra sig självt och Ericsson synligt i den
amerikanska Internet-världen. Ett ganska nytt grepp är de konstutställningar
med "digital art" - digital konst - som
arrangeras på labbet. Tanken med dem
är att de ska bidra till att öka kreativiteten
bland dem som jobbar på Broad Street,
men framför allt bidra till att locka besökare till labbet.
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Vid en extra bolagsstämma den nionde september
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelprogram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den
30 juni 2003. Undrar du något om konvertiblerna
kan du titta på http://inside.ericsson.se/
converti.htm

Angenämt och avspänt
- När vi har vernissage för en ny utställning kommer ett 100-tal besökare. Under angenäma och avspända former kan
de inte bara ta del av en ny och spännande konst, utan också lära känna Ericssons
produkter och lösningar på Internetområdet, berättar Tim Connolly.
Cyberlab Easts konstutställningar bidrar på så vis starkt till att ytterligare
stärka koncernens image på det viktiga
IP-området.
Lars-Göran Hedin
lare-goran.hedin@lme.ericsson.se
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• Här finner du aktuella
lediga tjänster inom
Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Nytt där
listan uppdateras varje vecka. För införande av
annonser, skicka manuset
till Memo-brevlådan
LME.LMEJOB.

Bli il ITITl i I

• Nästa JobbNytt kommer:
29 april.

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 6 1999
vilket gör att goda kunskaper i engelska är ett krav.
Tjänsten kräver också god förmåga att ge kundservice. Du bör ha arbetat i driftmiljö i stordatorvärlden (IBM) och/eller i NT- och UNIX som
kontoadministratör, samt god Ericssonkännedom.
Ericsson Business Consulting, Kista

BEHÖRIGHETSADMINISTRATÖR TILL
STORDATOR- NT- OCH UNIXMIUÖ,

Kontakta: Yvonne Eriksson, tel 08-4048165
Yvonne.Eriksson@edt.ericsson.se Ansökan: recrutiment@edt.ericsson.se

Ericsson Saab Avionics AB, Kista
Customer Access är en sektion inom Business Platform
och avdelningen End User Support. Vi ärf.n 24 anställda som har som främsta uppgift att serva kunder
Till vår IS/IT-enhet med placering i Kista eller
med konton och behörigheter, både i stordatormiljö och Jönköping söker vi:
distribuerade miljöer.
Vi står idag inför nya utmaningar.
WEBBTEKNIKER
Beställningsflödet kommer att strömlinjeformas mot ett
enhetligt användargränssnitt (via webb) med bakom• Du kommer att ingå i den centrala IS/IT-enheten
liggande automatisk registrering av signaturer, behöoch ha ett nära samarbete med informationsavdelrigheter m.m. Detta kommer att ge oss en ny inriktningen och övriga avdelningar inom företaget som
ning mot konsult-verksamhet och utbildning där vi tar
ansvarar för innehåll och publicering på webbplatöver både interna och externa beställningsfunktioner
serna.
för att integrera dem med redan befintliga gränssnitt.
Arbetet som webbtekniker innebär många spännande tekniska utmaningar och utvecklingsmöjlig• Behörighetsadministratören har bl.a följande arheter. Du kommer att: arbeta med webbservern på
betsuppgifter: Upplägg/modifiering/borttag av sigapplikationsnivå, ansvara för inter- och intranetnaturer och behörigheter i olika stordator- och NTtjänsternas tekniska delar, delta i utvecklingspromiljöer. Utbilda kundrepresentanter (t.ex behöriga
jekt på webbområdet, utveckla idéer till tekniska
beställare och RACF-administratörer). Delta i
lösningar.
och/eller driva delar av projekt.
Bakgrund: Vi bedömer att Du bör ha högskoleutbildning och/eller ha erfarenhet inom teknikområKVALIFIKATIONER: Koncernspråket är engelska
det. Du bör ha god kunskap om Microsoft Internet
och för närvarande pågår en internationalisering,

Information Server (IIS) och TCP/IP. Kännedom om
JavaScript/VBScript, ASP och HTML är önskvärd.
Du bör även ha erfarenhet av kopplingar mellan
webbserver och databaser. Du måste ha ansvarskänsla, god förmåga att samarbeta, ett utåtriktad sätt och vara bra på att informera om tekniska frågor på ett sätt som är lätt att förstå.
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
Kontakta: Lars Nilsson, tel 08-757 08 75,
e:post:lars.nilsson@esavionics.se Eva Engdahl, tel
08-764 12 07, e:post:eva.engdahl@esavionivs.se
Ansökan: Ericsson Saab Avionics AB HS Kerstin
Fröderberg personal@esavionics.se

Ericsson Telecom AB

SYSTEMADMINISTRATÖR
UTVECKLINGSMILJÖ
PC OCH SUPPORTKOORDINATOR
Value Added Services är en nybildad produktenhet inom Ericsson Radio Systems. För att fa det bästa av två
världar har vi slagit samman Network Intelligence
från ETX och Value Added Services från ERA till
PVAS. Därigenom kan vi erbjuda både våra kunder
ett bredare produktsortiment till både fasta och mobila
• Du kommer att ingå i ett team som arbetar nära
VAStjänstedesigncenter i Karlstad och som även

koordinerar VAS centrala IS/IT verksamhet.
Arbetet kännetecknas av frihet under ansvar där
vi sätter stort värde på att du fungerar bra i gruppen och med våra uppdragsgivare. Du kommer att
få stöd och utbildning för att bli expert inom teknikområdet och genom att driva tekniska kompetensnätverk kan du knyta kontakter inom och utanför
VAS. Du kommer också att stödja våra designer
och designprojekt samt hålla kontakt med interna
och externa leverantörer av SW, HW och support.
En del av din tid kommer du att aktivt delta i designprojekten och vi ser gärna kvinnliga sökande. Är
du en öppen och utåtriktad person med viljan att
bli expert, kommer du att trivas hos oss!
Din roll blir att koordinera supporten av vår PCmiljö och att ge verksamheten expertstöd i PC- och
WWW-frågor. Om du har erfarenhet av PC systemadministration och WWW administration blir vi
glada och du skall vara bra på att koordinera PCmiljö. Har du erfarenhet av MS SQL är det ett plus.

SYSTEMADMINISTRATÖR
UTVECKLINGS- OCH TESTMIUÖ UNIX
• Du kommer också att stödja våra designer och
designprojekt samt hålla kontakt med interna och
externa leverantörer av SW, HW och support. En
del av din tid kommer du att aktivt delta i designprojekten och vi ser gärna kvinnliga sökande. Är du
en öppen och utåtriktad person med viljan att bli
expert, kommer du att trivas hos oss! Att installera, administrera, integrera och förbättra utvecklings- och testmiljön blir dina huvudsakliga arbets-

TCM i Next Generation's Networks
Att bygga ett hus eller att bygga ett komplext kommunikationssystem skiljer sig egentligen inte så mycket åt.
Vad som behövs i båda fallen är en bra ritning, bra material, bra verktyg samt en gedigen yrkesskicklighet. Den nya generationens
nätlösningar är en bra ritning och AXEI AT M-hybriden är ett bra material. Med vår kunskap och våra verktyg ser det ut att bli ett utmärkt hus.
Hos oss använder vi inte längre "spik och murbruk", men snickarglädje har vi !

Test Support SW
Test Support SW är en enhet på 25 personer inom
Systems Integration som sitter vid Midsommarkransen
(TN) i nyrenoverade lokaler. Vi arbetar med Test
Configuration Management (TCM) och är ett centrum
för konfigurering av AXE-noder och nätlösningar för
olika typer av mjukvaruprovning. Vi har ett världsomspännande kontaktnät och arbetar dagligen i en internationell omgivning både hemma och utomlands. Vi har
kompetens, kvalitet, ansvarskännande och nytänkande
som ledstjärnor.
Vi letar nu efter nya kollegor som önskar jobba med
konfigurering av provmiljöer inom något av områdena:
• Provning & dumpbygge
• Projektledning
• Data Transcript
• Configuration Management

hå
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Behövs snickare och murare för att bygga dumpar?

Systems Integration jobbar redan idag med att integrera
telekom och datakom i vad vi kallar Next Generation's
Networks. Integration innebär att vi jobbar inom hela
spektrumet att skapa en färdig produkt av delkomponenter. Således bygger vi provplatser, programpaket,
uppgraderingspaket samt provar att alla ingående komponenter fungerar som en helhet.

5

Vi ser helst att Du har något eller några års erfarenhet av
tekniskt arbete inom dessa eller närbesläktade områden.

Nätintegration, Nätverifiering
och Uppgradering
Vi letar även efter Dig som önskar jobba med integration, verifiering, uppgradering och support av nätlösningar.
REDO FÖR EN U T M A N I N G ?
Kontakta då för mer information:
Magnus Eriksson, tel 08-719 17 65
E-mail: lars-magnus.erikssonCffetx.ericsson.se
Per Kapfält, tel 08-719 1 4 4 3
E-mail: per.kapfalt@etx.ericsson.se
Besök gärna våra hemsidor som Du hittar på:
http://pn.ericsson.se/switching/tcm
http://pn.ericsson.se/switching/sys_int/index.htm
Sänd Din ansökan till:
Ericsson Telecom AB
X / X N Anna Wennerholm, 126 25 Stockholm
eller e-mail: anna.wennerholm@etx.ericsson.se

2
uppgifter. Erfarenhet av Unix systemadministration
och databasadministration är en fördel och kännedom om AXE och SDP är ett plus.
Kontakta: Leif Carlson 054-193644, 070-515 36
29 eller mailto:leif.carlson@ks.ericsson.se

LM Ericsson Data AB

APPLICATION PDM/EDM
Product Data Management/Enterprise Data Management -is a strategic area within Ericsson IT Services
handling corporate Product and Enterprise Data. Our
mam customers are the Design, Supply, Marketing ir
Sales Processes. Our systems are developed using
Client/Server technology where the server parts use
IBM or UNEKplatforms and the Client parts use
UNIX or Windows platforms. The systems have a rapid growth with more than 40,000 users in 130 countries. The Service Area has currently about 110 employees. The mission of the Service Area PDM/EDM is:
"We shall increase Ericsson's profitability by providing fast and global handling and access to Product and
Enterprise Data for Ericsson, our Customers, Partners
and Suppliers".
• We are now looking for a Product Manager for
PDM (Product Data Management)
As a Product Manager you will be responsible
for: Global Customer Responsibility including
Service Level Agreements. Requirements
Handling. Product Planning in co-ordination with other Product Managers. Financing/Cost Control.
The Product Managers are the main Customer
Interface for the Service Area and as such responsible towards the major processes, e.g. Design,
Supply, and Marketing & sales. Customer
Orientation and Area coordination are key factors
in the job.
Product Management of PDM is a joint effort by
two Product Managers.
Requirements: Good Ericsson knowledge.
Fluent in English. Excellent inter personnel skills.
Good business understanding.

JOBBNYTT
ansvarig för utveckling och hnplemcntering av nätverk
och datorer for vårt interna datornät.

SITE MANAGER
FÖR EKEN I SUNDBYBERG

CHEF IS/IT OCH DATASÄKERHET

• Vill du vara med och utveckla vårt IS/IT stöd? Vi
erbjuder dig ett stimulerande arbete, där du får en
central roll i ansvaret för Eken siten och dess utveckling. I Eken finns ca 800 användare och den
tekniska miljön är baserad på NT och UNIX.
Ditt ansvar blir samordning av drift och underhåll av den befintliga IS/IT miljön samt till den ansluten central utrustning. Du bevakar att gällande
policies och direktiv för IT och säkerhet upprätthålls och att våra användare får det stöd för IS/IT
som deras arbetsuppgifter kräver. I befattningen
ingår även att föreslå och vid behov driva förbättringsprojekt.
Du skall även som verksamhetens representant
delta i olika fora avseende IS/IT frågor, samt mäta
och vidtaga åtgärder i syfte att optimera kundtillfredsställelse.
För denna befattning är Ericssonerfarenhet ett
krav. Vi trot dessutom att Du har: mycket god erfarenhet av LAN drift- och underhåll, god kännedom
om Unix, NT, operativsystem och
Ericssonapplikationer, erfarenhet av upphandlingsoch avtalsarbete, goda kunskaper i engelska (i tal
och skrift), förmåga att driva igenom beslut, god
initiativ- och organisationsförmåga, god samarbetsförmåga, samt att du är noggrann och har förmågan att se helhetsperspektiv.
Du ansvarar för service till ett stort antal klienter, så "hög smärttröskel" är ett krav. Du får inte
vara lättstressad.

• Vill Du vara med och leda samt utveckla vår enhet för IS/IT och Datasäkerhet? Vi erbjuder Dig ett
stimulerande arbete, där Du får en central roll i att
tillhandahålla det stöd verksamheten behöver för
att klara de kommande utmaningar som vår expansiva marknad kräver.
Dina viktigaste uppgifter blir att finna former för
att effektivisera utnyttjandet av IS/IT inom företaget samt hantera informationshantering mellan de
Ericssonenheter som vi arbetar tillsammans med.
EGS LAN, som också ingår i enhetens ansvarsområde består av en blandad PC- och UNIX-miljö
med betoning på PC-sidan. Vi förväntar oss att du
även axlar rollen som LAN site manager som ansvarar för LAN och dess utveckling.
Till arbetsuppgifterna hör även IT-säkerhet samt
strategisk arbetsplatsförsörjning. Dessutom krävs
aktiv medverkan i olika projekt, uppföljning av verksamhetens resultat och benchmarking.
Som enhetschef har Du ansvar för verksamhetens mål och resultat. Du har personal-, ekonomioch arbetsmiljöansvar för enheten.
Vi tror att Du har motsvarande befattning inom
koncernen eller att Du jobbat med verksamhetsutveckling/IT (framför allt NT-baserad) och att Ditt
nästa steg är att bli chef. Förutom
Ericssonerfarenhet ser vi gärna att Du har en
högskoleutbildning. För att passa in i arbetet bör
Du vara resultatinriktad och stresstålig samt ha
goda ledaregenskaper samt god kommunikationsförmåga i såväl engelska som svenska.
Rexibilitet och förmåga att se möjligheter är andra
värdefulla aspekter.
Kontakta: Dan-Håkan Davall, tel: 031 - 709 9001
e-mail: dan-hakan.davall@egs.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Emergency Control Systems AB
Personalavd - Ref.Nr. 4/99 Box 2102, 421 02
Västra Frölunda

Kontakta: Torbjörn Lindahl, E-mail: torbjörn.lindahl@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad 164
80 Stockholm

Ericsson Hewlett-Packard AB

DATABASE SPECIALIST NEW PRODUCT FAMILY

KONTAKTEN NR 6 1999
Ericsson Radio Systems AB, Kista

AVDELNINGSSEKRETERARE/
ADMINISTRATÖR
Vi är en avdelning inom produktenheten Quality
Information Solutions, som ansvararfor utveckling av
produkterför nätplanering. Vi bar nyligen omorganiserat och söker en avdelningssekreterare för att kunna
hålla verksambeten gående.
• Du kommer att ta hand om en avdelning på tillsammans ca 40 personer. Arbetet är omväxlande
och består bl. a av att ansvara för det administrativa flödet på enheten, delta i ledningsmöten och föra protokoll, dokumenthantering, resebeställningar, tidrapportering, posthantering, fakturor mm
och du kommer även att ha egna ansvarsområden.
Du är den sammanhållande länken på avdelningen och några av de viktigaste egenskaperna
hos dig är att du är en positiv, drivande och serviceinriktad person som kan arbeta självständigt,
har lätt för att kommunicera och samarbeta med
andra människor. Arbetet kräver goda kunskaper i
engelska språket, både i tal och skrift, eftersom vi
har en hel del med omvärlden att göra. Det år också viktigt att du behärskar MS-Office paketet och
Internet/Intranet. Det är önskvärt att du har
Ericsson-kunskap och erfarenhet från liknande arbete.
Tycker du att detta stämmer in på dig, hör av
dig. Vi vill gärna att du börjar så snart som möjligt
eftersom vi idag har en temporär låsning.
Kontakta: LVR/TC Paul Stjernholm, tel 08-757
2502 paul.stjernholm@era.ericsson.se LVR/DS
Angela kaya, tel 08-585 31908
angela.kaya@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad
164 80 STOCKHOLM kerstin.almblad@era.ericsosn.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

EHPT bas decided to widen its product portfolio by iniPERSONALSEKRETERARE / ASSISTENT
tiating development of a new product family -within the
• Personalenheten inom Business Management
Contact: Roger Larsson, phone +46 8 726 33 26
• Vi behöver dig som kan datorsystem - både
area Telecom Management Systems.
Application: slavica.cale@edt.ericsson.se
Europe and Africa ERA/LG söker en ny personalhårdvara och systemprogram som operativsystem
• As Database Specialist you are responsible for
sekreterare / assistent. Tillsammans med persooch databaser. Du kommer att få ansvar för att de
logical and physical database design in a developnalchefen för enheten bildar du ett litet men effekkonfigurationer, som vi levererar ut till kunder över
tivt "HR-team" som tillsammans ansvarar för att
Ericsson Radio Systems AB
hela världen, verkligen fungerar. Beräkningar av ka- ment project. You have an understanding of how
database design will influence product performanenheten har en fungera nde och professionell HRpaciteter, hantering av uppdateringar, utredningar
ce. You also have experience of working with indisupport till linjen. Enhetens roll är att supporta orom systemförändringar är exempel på arbetsuppANSVARIG IT-SÄKERHET
ganisationen, cheferna och de anställda i både
gifter. Vi jobbar med PC-system anpassade till tele- ces and tuning of relational databases.
strategiska och operationella HR-frågor. Exempel
Competence requirements: Minimum of two
Inom Kl/ERA/L fhms produktenheten "Base Station com-tillämpningar under Windows NT. Vi och våra
på enhetens ansvarsområden är ledarutveckling,
Systems" (BSS) som är ansvarig for utveckling och im- kunder har höga krav på systemens tillgänglighet.
years experience in database design, tuning, SQL
plcmentermg av nätverksprodukter för radio access som
kompetensutveckling, arbetsmiljö, löner och villprogramming and ODBC. Experience from one or
bygger på GSM standard.
kor, rekrytering och urval, organisationsutveckling
Kontakta: Kenneth Gjörloff, tel: 031 - 709 9177
several of the following areas: NT/UNIX, Crystal,
och arbetsrätt.
e-mail: kenneth.gjorioff@egs.ericsson.se Ansökan:
C++/Java, Corba, applications development, web
• Vi erbjuder dig ett självständigt och stimuleranEricsson Emergency Control Systems AB
technology, telecom operators.
Arbetsuppgifterna för dig är många och varierande arbete, där du skall ta ansvar för IT-säkerheten
Personalavd - Ref.Nr. 11/99 Box 2102, 42102
Personal characteristics: organised, creative,
de inom det beskrivna ansvarsområdet. I arbetet
inom PU BSS och för de LAN vi driver I Kista och
Västra Frölunda
result-oriented. Experience of working with telecom
ingår både rent administrativa uppgifter såsom anSundbyberg.
operators or Network Management products is hignonshantering, registrering av ansökningshandlingFunktionen för IT-säkerhet är ansvarig för att inhly valued. Location: Stockholm
ar, administration kring anställningsärenden och
om IT-säkerhetsområdet: införa säkerhetsrutiner
Ericsson Saab Avionics AB
betyg/intyg.
och instruktioner, kontrollera att berörda enheter
Contact: Ingrid Bokinge, 08-685 2146 or 070Men då enheten är liten finns också stort ut685 2146, e-mail: ingrid.bokinge@ehpt.com.
följer övergripande policies och aktuella
Till vår IS/lT-enbet med placering i Kista eller
rymme för rätt person att ta på sig mer kvalificeraApplication, marked VK/199/2, latest 990401:
direktiv/beslut inom Ericssonkoncernen, ge råd
Jönköping söker iri:
de arbetsuppgifter såsom att hålla uppföljningsEHPT, Jessica Dyrendahl EHS/FP, 126 25
och stöd till berörda enheter, informera berörda
samtal med nyanställda om deras introduktion,
Stockholm e-mail: ehsjob@ehpt.com.
enheter, utbilda berörda enheter, följa upp och åtförbättra och vara ansvarig för informationen på
WEBBTEKNIKER
gärda rapporterade incidenter.
LGH's alt hela L G's webbsida, löpande ansvara
Inom ovanstående ingår följande arbetsuppgif• Du kommer att ingå i den centrala IS/IT-enheten
för att informera om anställningsvillkor och ev förter: Regelbunden kontroll att gällande föreskrifter
och ha ett nära samarbete med informationsavdeländringar, ta fram presentationer och utbildningsefterlevs. Representera berörda enheter både vid
ningen och övriga avdelningar inom företaget som
material, ordna seminarier om tex löner.
interna och externa IT-säkerhetsaktiviteter. Följa
ansvarar för innehåll och publicering på webbplatManagement Planning eller nya pensionsssysteutvecklingen inom IT-säkerhetsområdet. Vid behov
sema.
met för att ta några exempel.
komplettera, dokumentera och införa IT-säkerhetsArbetet som webbtekniker innebär många spänFör rätt person finns stora möjligheter till ett
direktiv/ instruktioner för berörda enheter.
nande tekniska utmaningar och utvecklingsmöjligspännande och självständigt arbete där du kan utheter. Du kommer att: arbeta med webbservern på
Ericsson Radio Systems AB, Kista
vecklas. I gengäld ställer arbetet höga krav på god
Arbetet är självständigt och Du får en bred konapplikationsnivå, ansvara för inter- och intranetadministrativ förmåga och noggrannhet men även
taktyta inom verksamheten.
tjänsternas tekniska delar, delta i utvecklingsprohög social kompetens, personlig integritet och
Vi söker Dig som har flerårig erfarenhet från
SECRETARY
jekt på webbområdet, utveckla idéer till tekniska
sunt förnu ft. Det är positivt om du har erfarenhet
självständigt arbete med IT-säkerhet. För att pasMARKETING
GSM
ON
THE
NET
lösningar.
som personalsekreterare eller en viss grundutbildsa in i jobbet tror vi att Du är noggrann och har god
Bakgrund: Vi bedömer att Du bör ha högskoleutGSM and Internet are the greatest bits in the communing inom HR. Ett annat alternativ är att du idag arkommunikationsförmåga i såväl svenska som engbildning och/eller ha erfarenhet inom teknikområnication -world today. We are a newly btilt organisation betar som sekreterare och har ett starkt intresse
elska.
det. Du bör ha god kunskap om Microsoft Internet
to integrate these Two into one Voice Over IP GSM
för att arbeta med HR-frågor.
Dessutom har Du lätt för att samarbeta och
Information Server (IIS) och TCP/IP. Kännedom om system. The product is called, GSM on the Net, and is
tycker om att ta egna initiativ. Det är meriterande
Låter det intressant? Tveka inte utan hör av dig
JavaScript/VBScript, ASP och HTML är önskvärd.
now being launched globally. Our customers include
om du har kunskap och erfarenhet av internkonså får vi diskutera vidare....
Du bör även ha erfarenhet av kopplingar mellan
GSM operators. Service Providers and Internet
trollverksamhet.
webbserver och databaser.
Service Providers. The end-user is the Enterprise.
Ett krav är att du är Ericssonanställd.
Kontakta: Marianne Molin, tele 08/40 484 07
Du måste ha ansvarskänsla, god förmåga att
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
• We are looking for a person who can assist the
KI/ERA/LG/HS Marie van den Bos 164 80 STOCKsamarbeta, ett utåtriktad sätt och vara bra på att
Kontakta: Dan Lindqvist E-post: dan.h.lindqvist
HOLM
Marketing Unit in their efforts on the market. This
informera om tekniska frågor på ett sätt som är
@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
includes customer visits, travel and calender, malätt att förstå.
Systems AB KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad 164
Eftersom flera av våra produkter är försvarshem- nagement, information and co-ordination etc.
80 Stockholm
liga måste Du vara svensk medborgare.
As a person you have excellent social skills, a
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telefonplan
good driving ability and a pragmatic approach. You
Ericsson Emergency Control Systems, Göteborg
Kontakta: Lars Nilsson, tel 08-757 08 75, e:post:
speak and write English fluently.
SEKRETERARE
lars.nilsson@esavionics.se Eva Engdahl. tel 08Your professional skills include, experience
Ericsson Emergemcy Control Systems AB(EGS) är ett 764 12 07, e:post: eva.engdahl@esavionics.se
from a marketing unit (preferably), Ericsson know• Till Corporate Legal Affairs på Telefonplan söker
programvaruföretag inriktat på utveckling av integre- Ansökan: Ericsson Saab Avionics AB HS Kertin
ledge, experience with coordinating customer vivi en sekreterare. Enheten är organiserad inom
rade IT- system (radio-/tele-/ddtakommunikation och Fröderberg 164 84 STOCKHOLM
sits, you are a service minded person both
LME och fungerar som en intern advokatbyrå och
applikationer) ii är underleverantörer till andra
towards your colleagues, visitors and customers,
biträder Ericssonbolag inom framför allt segmentet
Ericssonenheter mom vårt kompetensområde samt att
you have some web knowledge and have the abiliEnterprise Solutions and Affärsen- heterna
vi för externa kunder utvecklar integrerade htformaEricsson Radio Systems AB, Kista
ty to formulate and write letters in English and
Datacom Networks och Wireline Systems inom
tions-och kommunikationssystem for larm- och ledSwedish without assistance. Knowledge with the
segmentet Network Operators.
ningscentraler såsom II2-centraler. Vt har en komplett Inom Kl/EBA/L finns produktenheten "Base Station Microsofts progammes is a must.
Enheten består av sex jurister, en assistent och
affärsprocess med egen marknadsfunktion produktut- Systems" (BSS) som är ansvarig for utveckling och hnen avdelningssekreterare. Vi söker nu ytterligare
veckling, mstaäations-och kundstodsfunktion. Vi är be- plementering av nätverksprodukterför radio access som Contact: LRG/XC Bengt-Åke Ljuden. +46 8
en sekreterare.
lägna i Västra Frölunda, Göteborg och är drygt 120
bygger på GSM standard.
7572808 LRG/S Roya Svedare, +46 8 4048304
Dina arbetsuppgifter blir utskrifter av brev, avtal
medarbetare.
Application: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
och annan dokumentation på Microsoft Word. Till
Pettersson 164 80 STOCKHOLM
Inom GÖ/EGS/F finns enheten IT Support som är
detta kommer sedvanliga sekreterargöromål som

SYSTEMANSVARIG - DATORSYSTEM
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Access the Power of Ericsson!
Ericsson Wireline Access is a cutting edge area
within the Ericsson group. Our customers are
primarily network operators and service providers
in all regions of the globe.
Our focus is responsiveness, which means
that we focus on serving the needs of our internal
and external customers with a high degree of
professionalism. Most of our contacts are outside
Sweden.
We are looking for new co-workers within
Marketing Support and Services!
Our aim is to become one of the top-three
suppliers. This means offering a full compliment
of narrowband and broadband solutions and
service platforms to smoothly and profitable
migrate fixed-network infrastructure into the
coming muultimedia era.

Marketing Operations
The main responsibility of the unit is to provide
technical marketing and sales support to the
Customer Groups and Marketing Units. We have
one group for narrowband and one for broadband
access. You will gain a good know-how of our
products and will work with many aspects of the
marketing & sales process including customer
interfacing, identifying new requirements and
solutions, business case analysis, proactive
tendering and contract negotiations.
You must be a highly flexible person with a
positive approach to our fast-changing market,
and you should appreciate working in a projectoriented environment. You should be fluent in
English and most probably have marketing or
sales engineering background with a number of
years's experience in a similar position.
Experience in narrowband or broadband access
ATM, IP or data communication is an extra asset.

Market Communications
We are looking for a World Class Communication A key ingredient to realizing our plans is
to top-flight marketing communications.
The successful applicant for this position will
develop and implement strategic marketing
communications using Ericsson's brand-value
program. He or she will maximize advertising
performance, build communication channels and
develop focused sales and company presentations.
The primary objectives of this position will
be to produce creative communications using

strategic planning and implementation followed
by performance measurement.
This demanding role requires university
degree
with
significant
experience
in
communications together with proven track
record in contributing to sales growth through
creative marketing efforts.

Strategic Marketing
We are looking for people who will analyze our
competitors (product portfolios, product features,
product launch plans, product strategies) marketand technological trends in the field of wireline
access to enable us to drive our business by
combining solutions according to market needs.
You also take an active part in creating strategies
for our markets and products, e.g in our ESP. You
will work in close cooperation within our market
units as well as other product lines.
We are looking for a mix of people with
international experience in wireline narrowband
and broadband, data and IP. Good proficiency
with English is neccesary and an extra language is
a plus. You must be a person with strong drive
and good teamworking skills. You enjoy
strategic, technical and commercial challenges.

Product Marketing
We are looking for highly technical, marketing
oriented people for our Product Marketing
organisation.
These challenging positions will work closely
with our product management and global market
units. You will need to be able to gain a deep
understanding of our products and their
underlying applications.
Within your region you will be responsible
for actively increasing Access sales. In addition
you will help define the marketing messages
relevant to your customer, as well as providing
inputs to the Product Unit to aid future product
development. In order to accomplish this you
should enjoy travelling, building relationships on
a high level, and working in an international
environment.

FOR MORE INFORMATION,
PLEASE
CONTACT US:
Market
Operations:
Lennart Alvestål, Broadband, phone 08719 4 4 59, mobile 070-519 44 59,
e-mail: lennart.alvestal@etx.ericsson.se
Holger Prip, Narrowband, phone 08719 03 36, mobile +45 401 090 49
e-mail: holger.prip@etx.ericsson.se
Market
Communications:
Kikki-Maria Felengaki, Director Marketing
Communication, phone 08-719 02 4 3 , mobile
070-533 32 6 8 ,
e-mail: kikki-maria.felengaki@etx.ericsson.se
Strategic
Marketing:
Nezih Kaya, phone 08-719 72 3 1 , mobile 070519 72 3 1 ,
e-mail: nezih.kaya@etx.ericsson.se
Product
Marketing:
Mehmet Balos, US phone 972-/583-8176, GSM
mobile 070-622-1376,
e-mail: mehmet.balos@ericsson.com
David Griffin, phone 08-719 98 12, mobile
070-649 98 12,
e-mail: david.griffin@etx.ericsson.se
Human
Resources:
Kerstin Halén, phone 08-719 67 0 1 , mobile
070-519 67 0 1 ,
e-mail: kerstin.halen@etx.ericsson.se
Send your application to:
Margareta Bringby, H R
e-mail: margareta.bringby@etx.ericsson.se
or
Ericsson Telecom AB
P U Access & Product Offerings
H u m a n Resources
126 25 Stockholm

You must possess a university degree and a
good working knowledge of telecommunications.
Ideally you should have several years experience
working with access, switching, data or
transmission products.
You must have excellent communications
skills and a good command of English.

Make yourself heard.
ERICSSON
Hanger du med i vad som händer i och kring Ericsson?
Dagliga nyheter hittar du på intranätet: Kontakten Direkt - länk på inside.ericsson.se
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exempelvis telefonpassning och hantering av reseräkningar.
Som person är Du noggrann, positiv och tycker
om att ge service. Mycket goda kunskaper i engelska och ordbehandling är ett krav. Du bör ha arbetat minst några år som sekreterare.
Kontakta: Barbro Cucarano, HF/LME/DJH, tel 08719 2898, e-mail barbro.cucarano@lme.ericsson.se Mikael Sundström HF/LME/DJH, tel 08719 5213, e-mail mikael.sundstrom@lme.ericsson.se eller Åsa Grundstedt, HF/LME/P, tel 08719 1496, e-mail
asa.grundstedt@lme.ericsson.se Ansökan:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson HF/LME/P Åsa
Grundstedt 126 25 Stockholm

JOBBNYTT
player. Computer skills and familiarity with MS
Office software.
Fluency in Swedish and English, both verbally
and written is needed as you willl have daily contacts with international markets.

Kontakta: Ulf Nyberg, chef fastighetsenheten, 08719 37 11 Eva Jarelöv, nuvarande sekreterare 08719 36 24 Eva Brike. personalman, 08-719 07 98
Ansökan: lena.plogby@rem.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Contact: Anders Ericsson (Head of Dedicated
Networks), tph +46 8 585 35050, E-mail:
Anders.Ericsson@ebc.ericsson.se Per Svahn
(Human Resources). +46 8 764 0420, Email:Per.Svahn@ebc. ericsson.se

WEB PROFESSIONAL

SECRETARY

Do you want to help us bring our intranet sites to new
heights?

• We are looking for a secretary who can assist
the unit in the daily work. This means handling of
correspondence, travel arrangements, preparation
of expense reports, participation in internal meetings and taking minutes.
As a person you have excellent social skills, you
are service minded, a team player and able to
work independently. You like to work where you
can take initiatives and feel that you learn something new everyday.
We offer you a work in an international environment with daily contacts around the world so it's
essential that you have good knowledge of
English, both spoken and written.

sättning. Likaså samarbetsförmåga och vilja till att
ge god service till inblandade parter.
Kontakta: HF/LME/DK Bo Eriksson, tel. 9 49 70,
mail: bo.eriksson@lme.ericsson.se Ansökan:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson HF/LME/P Mats
Bjerlöv 126 25 STOCKHOLM eller
mats.bjerlov@lme.ericsson.se

• Your will act as editor and developer for the sites of PDC Systems and WCDMA Systems. The responsibility includes improving content, functionality and usability and also internal
SECRETARY,
marketing/education. In addition, you will support
BUSINESS STRATEGY AND SUPPORT
other webworkers with, f or example, tools, page
Business Strategy and Support (KI/ERA/LG/S) is a
design, graphics and simpler applications.
unit-within Business Management Europe, Middle
We can offer you a position with a wide responEast and Africa. IVe are responsible for Business
sibility for two of Ericsson's more dynamic units.
Strategy, System Marketing Support and User Group
We want you to have a broad experience of web
Management towards existing customers within GSM work and that you are passionately interested in
Systems.
web design, development and usage. You have
good knowledge of written and spoken English.
• We are now looking for a secretary who can asYou like to solve problems for others and handling
sist the unit with the daily work. This includes
day-tc-day activit ies. You are outgoing, indepenhandling correspondence, travel arrangements
dent and self-motivated.
and ticket booking, participate in internal meeYou will find additional information at:
tings, take minutes, arranging customer visits and
http://pdcsystems.ericsson.se/ http://wcdmaother secretarial daily tasks.
systems.ericsson.se/
As a person you have excellent social skills, you
are service minded, a team player and able to
Contact: Anna Carin Johansson, phone 08-404 86
work independently. You are familiar with MS
32Anna-carin.johansson@era.ericsson.se
Word, Excel, Power Point and Internet. You have
Application: Ericsson Radio Systems AB
Ericsson knowledge and experience from a markeKI/ERA/JHS Gunilla Åsberg 164 80 STOCKHOLM
ting unit (preferabl y). An important merit is documented experience of qualified meeting secretarial
work. We are working in an international environEricsson Radio Systems AB. Kista
ment, so it's essential for you to have a good
knowledge of English both spoken and written.
WEB AND ADMINISTRATIVE
Are you interested ? Don't hesitate to contact
SUPPORT PERSON
us for more information !
• In order to meet the new way of working with information we establish a new post at ERA/UX/S.
Contact: Per Sjödén, tfn: + 46 8 764 16 13
Per.sjoden@era.ericsson.se Application: Ericsson
You will act as the web and administrative supRadio Systems AB LG/HS Marie van den Bos 164
port person to the WCDMA Total Standardization
Project Manager, the Services and System
80 STOCKHOLM or Marie.vandenBos@era.ericsArchitecture Standardization Project Manager and
son.se
the GSM Standardization Project Manager. As far
as time allows you will also assist the other persons within the unit with web support and other IT
Ericsson Utvecklings AB
support, e.g. in conjunction with standardization
meetings hosted by the unit. We are working in an
MEDARBETARE TILL
international environment, which result in that the
RECEPTION/VÄXEL
project leaders are not a Iways at the office.
Ericsson Utvecklings AB ansvarar for utvecklingen och To be successful in this job, you need experienproduktionen av kärnan i AXE-systemet, som är värl- ce of web tools such as MS Frontpage. You are a
dens mest installerade telefonisystem. Vi förser Ericsson service minded person who likes to solve prooch dess kunder med produkterfor telekommunikation blems for others and handling day-to-day activities.
och telekommunikationstjänster. AXE används för fast Ability to work under pressure and co-operate with
people is nothing new to you. You initiatives and
och mobiltelekommunikation i över 120 länder.
ability to identify improvement areas and generate
Företaget är ett fristående bolag inom
Ericssonkoncernen och har ca 2.000 anställda medar- practical solutions are appreciated. Fluency in
Swedish and English, both spoken and written is
betare i Älvsjö söder om Stockholm och i Östersund.
required. This is important since you will have
daily contacts with people in the unit having both
• Fastighet och Kontorsservice Sektionen söker
Swedish as well as other languages as their moten ny medarbetare med placering inom recepher tongues. You may also have contacts, probably
tion/växel. Älvsjö
not on a daily basis, with people from around the
I receptionen ansvarar vi dessutom för felanmäworld, both internally in Ericsson and from outside
lan, larmövervakning och en del administrativa
Ericsson.
uppgifter.
Eftersom vi tillämpar jobbrotation inom sektionen ser vi gärna att Du har erfarenhet från t ex
Contact: Per Björndahl, 08-757 2602, per.bjorncentralkopiering, posthantering eller kontorsförråd.
dahl@era.ericsson.se Application: Ericsson Radio
Systems AB KI/ERA/JHS Gunilla Åsberg 164 80
Du bör ha erfarenhet från reception/växel samt
STOCKHOLM
också kunna kommunicera på engelska.
Ericsson Radio Systems AB, Kista
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Contact: Per Svahn (Human Resources), +46 8
764 0420, E-mail: Per.Svahn@ebc.ericsson.se
Application latest 990423: Ericsson Business
Networks AB Att Eva Kling Eldselius
(SL/EBC/EN/NH) S-172 87 SUNDBYBERG Tph:
+46 8 764 0774 Memo: EBC.EBCEVAK E-mail:
Eva.Kling-Eldselius@ebc.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

SECRETARY TO
PRICE MANAGEMENT AT Ll
ERA/LI Business Management New Accounts, is the
marketing & sales organisation for new accounts and
all UMTS business at GSM Systems. LI also bos the
functional responsibility within GSM Systemsfarthe
fallowing competencies: Price Management, Bid
Management and Business case analysis.
• The unit Ll/P Price Management seeks a qualified secretary to support and work within a young
and dynamic team. You should have several years'
experience as a secretary and as we are working
in an international environment it is essential that
you have a good knowledge of English. You should
have experiences of update webpages.
Other qualifications: good knowledge in
PowerPoint and Frontpage, knowledge in marketing.
You are a teamplayer but must also be able to
work independently, possess initiative and have
the ability to work under pressure.
Contact: Lars Tofft, phone: 08-404 42 72 E-mail:
lars.tofft@era.ericsson.se Chris Houghton, phone:
08404 49 14 E-mail: chris.houghton@era.ericsson.se Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LI/HA Lise-Lotte Ramneby 164 80
Stockholm E-mail: lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se

AffärsenbetenTDMA Systems (BMOA) utvecklar och
säljer kompletta mobila kommunikationslösningar in- Ericsson Radio Systems AB
om standarden D-AMPS/AMPS. Idag är nästan
hälften av världens mobiltelefonabonneneter kopplade
ADMINISTRATÖR
till D-AMPS/AMPS system.
Inom KI/ERA/Lfirmsproduktenheten "Base Station
Systems" (BSS) som är ansvarigfarutveckling och imSEKRETERARE/
plementering av nätverksprodukterfarradio access som
PATENTADMINISTRATÖR
bygger på GSM standard.
• Vi behöver förstärka vår enhet med en administrativ person som ska ta hand om affärsenhetens
• Du som vill jobba i en framgångsrik expanderanpatent. Dina uppgifter blir att ansvara för uppdaterde verksamhet!
ing och nyupplägg av patent i vår databas, skriva
Till enheten IS/IT Support Färö och Eken LAN
ut patentrapporter mm. I arbetsuppgifterna ingår
(ERA/LV/ET) söker vi en administratör. Vi erbjuder
sedvanliga sekreteraruppgifter så som; skriva brev
dig ett stimulerande och självständigt arbete.
och protokoll, utskrift av rapporter, sammanställa
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att
statistik, telefonpassning, rese- och konferensbokbestå av: behörighetsadministration, underhåll av
ning samt kopiering och distribution av dokument.
behörigheter, d.v.s. driva på att konton stängs, unArbetet innehåller en hel del internationella konderhåll av adressregister, utbildning och informatakter med korrespondens på engelska, så du bör
tion till behöriga beställare, utbildning och informaha mycket goda språkkunskaper.
tion till användare. RACF-administration. att sköta
Det är ett intressant och omväxlande arbete
behörigheter och ID-kort. beställning och bevaksom ställer krav på ordningssinne, flexibilitet och
ning av LAN-, EDT- och Signum-behörigheter, IDsamarbetsförmåga. Du skall vara van vid ett relakort, postlistor, TEAM (växeln), telefonlistor, extivt högt arbetstempo.
change adressbok för 40 konsulter och 20 medarVi söker dig som har gymnasieutbildning och
betare, att sköta beställningar, fakturor och avtal
några års sekreterarerfarenhet.
för LV/E och LV/ET inkl. två LAN (med cirka 1600
användare) med en hel del inköp, följa upp beställKontakta: Kasim Alfalahi, tfn 08-404 4548 Mail
ningar, följa upp fakturor och avtal. LV ansvar för
adress, kasim.alfalahi@era.ericsson.se Ansökan:
PACTUM, att underhålla anläggningsregister och
Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl
ansvara för inventeringar för LV/E och LV/ET. admi164 80 Stockholm Mail adress,
nistration av inventarienummer för "avrops PC",
elisabet.grahl@era.ericsson.se
register för IT utrustning, uppföljning av attesträtter, arkivering av attesträtter, underhåll av attesträtter, d.v.s driva på "indragningar" vid behov.
Ericsson Real Estate & Services AB, Telefonplan
För denna befattning är Ericssonerfarenhet ett
krav. Erfarenhet av behörighetsadministration är
önskvärd. Vi önskar dessutom att du kan arbeta
KVALIFICERAD SEKRETERARE
självständigt och engagerat under eget ansvar, ha
TILL FASTIGHETSENHETEN
god samarbetsförmåga, samt vara noggrann och
Ericsson Real Estate & Services levererar tjänster inom utåtriktad. Datorvana och kunskaper i MS OfficeReal Estate och Facility Management till
paketet är ett krav.
Ericssonkoncernen globalt. Vår affärsidé är att tillhanKontakta: Annika Torneklint. 08-727 3025 edahålla produktiva arbetsplatser och miljöer för
Kontakta: Dan Lindqvist E-mail: Dan.H.Lindmail:annika.torneklint@uab.ericsson.se eller
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg
Ericssonmedarbetaren bättre än något annat alterna- qvist@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
Yvonne Kjellin. 08-727 3582, e-mail:yvonne.kjeltiv. Fastighetsenbeten bedriver världsomspännande
Systems AB KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad 164
lin@uab.ericsson.se Ansökan: Ericsson
konsultverksamhet mom Ericssonkoncernen samt före- 80 STOCKHOLM
ASSISTANT/SECRETARY
Utvecklings AB ÄL/UAB/P Maria Holmer Box 1505
träder Ericssons svenska fastighetsägande bolag.
125 25 ÄLVSJÖ
Ericsson Dedicated Networks, an important cutting ed- Konsultverksamheten säljer tjänster med inriktning
ge area within the Ericsson Group, is lookingfara
mot arkitektur, inredning, fastighetsekonomi samt
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
.Assistant/Secretary to the Head of Dedicated
byggprojektledning i tidiga skeden.
Networks. Our business is planning, projecting, instalTelefonaktiebolaget LM Ericsson, Corporate
VARUMÄRKESASSISTENT - PROJEKT
Function Human Resourc
ling and maintaining communication networks for voic • Vi söker en kvalificerad och ambitiös sekreterae, data and image.
re för att hålla i trådarna hos oss. Det är ett myckLME/B - Trademarks and Designs tillhandahåller
Our customers are primarily in the enterprise seget självständigt och kommunikativt arbete och du
ASSISTENT
konsulttjänster inom varumärkes- och mönsterskyddment and are spread across the globe.
kommer att vara samordnare och initiativtagare i
sområdet. Vi kommer inom kort att vara 10 personer.
TILL OPTIONSPROGRAMMET
mycket av det arbete som ligger framför oss vad
Vi driver varumärkes- och mönsteransökningar mot
gäller information och kommunikation. Du kommer
Ericssons optionsprogram under 1999 kommer att om- • We offer you a work in an international environregistrering över hela världen tillsammans med varufatta 2000 personer över hela världen. Urvalet av del- ment with daily contacts around the world. You will
också att vara en viktig kugge i ledningsgruppsarmärkes/mönsterombud i varje land som är vår kontakt
tagare i optionsplanen kommer att ske i bnjeorganisa- work in a team with entrepreneur spirit. You like to
betet där du ingår som protokollförare och samot resp. myndighet. Registreringarna innebär ett letionen. En central hotans skall hantera och distribuera work where you can take a lot of initiatives and femordnare vid enhetens ledningsgruppsmöten. I öv- galt skydd för formgivningen av Ericssons nya produkinformationsmaterial, individuella avtal, tilldelning av el that you learn something new everyday.
rigt kommer du att arbeta med att administrera enter samt Ericssons varumärken.
optioner, upprätthälla en databas med deltagare etc
You will provide administrative support and assi- hetens löpande arbete vilket t ex kan vara dokusamt vara en kontaktyta för alla förekommande frigör. stance to the unit manager. This means handling
menthantering, reseadministration, månadsrap• Vi söker en assistent som självständigt skall
portering, assistans vid kundbesök, supportförof correspondence, travel arrangements, preparaansvara för att de formella kraven i samband med
medling vid praktiska problem och viss fakturahan• Vi söker nu en person som kan assistera vid kotion of expense reports, coordination of conferenvarumärkes- och mönsteransökningar är uppfyllda.
tering..
ordineringen av hela processen i optionsprogramces and minutes of management meetings. You
Det innebär bla att se till att erforderliga handlingmet. Arbetet innebär mycket kontakter inom
will often be the f irst point of contact for the unit
Arbetet är självständigt och kräver en drivande,
ar såsom överlåtelse, fullmakt undertecknas och
Ericsson globalt och en god kännedom om
and you wit! act as a team leader for the secretary
utåtriktad, flexibel person som tycker om att ge
legaliseras samt att uppgifter tas fram som beEricssons organisation år en fördel.
group.
service. Du har goda kunskaper i engelska i tal
hövs i ansökan. Arbetsfältet avser hela världen
och skrift, är väl förtrogen med Office-paketet och
Lämplig bakgrund kan vara ekonomisk eller adWe expect you to have several years of experioch de legala kraven varierar från land till land. Du
har erfarenhet av att arbeta med internet och intministrativ.
ence from similar tasks. You enjoy communication
håller kontakten med våra varumärkes/ mönsteranet. Ericssonkännedom är meriterande.
God engelska i både tal och skrift är en förutwith different people and you are a good team
rombud i respektive land för senaste uppdatering

av lagstiftning och praxis. Du besvarar brev som
kommer från myndigheten via våra ombud.
Vi söker Dig som tycker om att arbeta självständigt, har intiativförmåga, är noggrann och
stresstålig. Du bör ha minst ekonomiskt gymnasium. Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska och PC vana är ett krav. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Vårt arbete styrs till stor del av de svaromålsfrister som utfärdas av de myndigheter våra
ansökningar inlämnas till. Det innebär att vi arbetar under tidspress. Arbetsbelastningen är ofta
hög men kom- penseras av ett intressant arbetsområde, en stimulerande miljö och god stämning.
Kontakta: Majvor Holmgren, 08-719 38 11 eller
Åsa Grundstedt, 08-719 14 96. Ansökan:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson HF/LME/P Åsa
Grundstedt 126 25 STOCKHOLM asa.grundstedt@lme.ericsson.se

Telefonaktiebolaget LM Ericsson HR Sverige
Learning Institute, Kista
Learning Institute tillhandahåller bl a intern utbildning med hög kvalitet och flexibilitet inom områdena
affärs/verksamhets och social kompetens. Vt söker nu

UTBILDNINGSARRANGÖR
• Huvudsakliga arbetsuppgifter består av administration och arrangemang av intern utbildning. I
arbetet ingår även utvärdering, ekonomisk uppföljning samt kontakter med leverantörer och kunder.
Du som söker har Ericssonkunskap, god PC-vana och engelska. Du har tidigare arbetat med administration. Har du även arbetat med utbildningsarrangemang är det en merit. Arbetet är
självständigt och kräver en drivande, serviceinriktad och flexibel person. Du är strukturerad och
har lätt för att knyta kontakter.
Kontakta: Johanna Rydberg, tel. 404 24 03 Karin
Ågren, tel 404 84 49 Ansökan:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Learning
Institute KI/LME/DKS/LK 164 80 Stockholm
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Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80
STOCKHOLM ingegard.pettersson@era. ericsson.se

Ericsson Wireless Office, Nacka Strand
Ericsson Radio Systems AB, Kista

MANAGER SITE SOLUTIONS SYSTEM
Our unit, Macro 200 and Site Solutions System
within Base Transceiver Stations, is responsible for
system management of Site Solutions; Antenna
systems, Installation equipment, Transmission-interface equipment and Transmission systems, delivered
from Ericsson globally.
1999 will be a major challenge for us due to major
expansion, and high expectations from Ericsson markets as well as from the Ericsson management. We believe that the challenges mean a lot of hard and interesting work, as well as a lot of fun! We have the
small company approach and we work close to the
customers.
• If you are fascinated by, and would like to contribute to the development of the next generation
of BTS Sites you should consider joining as the
manager of the system unit
The work will be to, together with the product
managers and the system departments in our
own unit as well other units within Ericsson, define and systemize the Site Solutions required from
customers worldwide.
As Manager you will be responsible for developing and defining the system process of Site solutions. You will have your main contacts with the
system units within GSM Systems, local companies, suppliers and the end customers (Operators).
We strongly value qualities such as a positive
and determined attitude, good communication
skills and social competence. Interest in other people and having a comprehensive view is vital, tt
is also important that you have competence in
written and spoken English and that you are able
to travel both within Sweden and abroad. Previous
experience with the relevant technologies or Site
components is considered as an advantage. Also
experience within system management issues are
welcome.
Contact: Claes Ljung 08-76 410 34 Mark application: Manager Site Solutions System: Ericsson

CHEF: SYSTEMVERIFIERING
• sokes till Produktenheten Mobility Servers.
Produktenheten Mobility Servers, som ingår i
Affärsenheten Wireless Office, utvecklar, säljer
och supportar nya avancerade mobila lösningar
för privata, publika och cellulära nätverk. Vi har
ett brett spektra av kunder, från mindre företag på
en ort till multinationella företag med kontor sammanbundna i världsomspännande nätverk. Vi står
för nytänkande och flexibilitet i arbetet, sitter i
moderna lokaler med utsikt över Djurgården i
vackra Nacka Strand och har ett omfattande samarbete med vårt designcenter i North Carolina,
USA.
Vi erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete som chef för vår Verifierings-sektion.
Sektionen ansvarar för System test,
Lösningsverifiering, Fältprov och Produkt/Service
support. Eftersom vårt PU drivs som ett företag i
företaget så ger det stor frihet i formandet av
verksamhetsmål och hur arbetet ska bedrivas för
att uppnå dem. Du jobbar tillsammans med ca 10
medarbetare och kommer att, utöver att leda enheten i det dagliga arbetet, även aktivt driva det
långsiktiga arbetet med att införa/utveckla nya
testmetoder och verktyg.
Som huvudansvarig för test och integration
kommer du att få en mycket bred kontaktyta och
goda möjligheter till fortsatt utveckling inom organisationen.
Vår huvudprodukt. Mobility server, är en renodlad trådlös PBX vilken exekverar på en NT-server,
har ett nyutvecklat mycket kraftfullt switching-kort
och där all System & Network Management körs
via Internet. Vi jobbar nu vidare med att även köra
tal över IP.
Vi förutsätter att du år genuint intresserad av
ledarskap och har förmåga att entusiasmera dina
medarbetare. Vidare bör du ha flerårig erfarenhet
av att driva verifieringsarbete samt att du har en
teknisk utbildning i botten. De arbetsformer och
nätverk som du kommer att ingå i kräver att du
behärskar engelska i tal och skrift.

Kontakta: Jan Samuelsson, Produktutvecklingschef för MS i Nacka Tfn: 0842 20255 E-mail:
jan.samuelsson@ebc.ericsson.se eller Lars-Erik
Gustafsson Systemverifieringschef Tfn: 08-42
23212 E-mail: lars-erik.gustafsson@ebc.ericsson.se Ansökan: NA/EBC/EN/H Elisabet
Lindgren, personal Tfn: 0842 20361 E-mail: elisabet.lindgren@ebc.ericsson.se ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB Enterprise Systems S-131
89 STOCKHOLM

Ericsson Radio Access AB, Kista
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet. Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
700 personer av totalt ca 1300 anställda vid Ericsson
Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet
är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät. Vi
söker nu ett antal gruppchefer till vår produktionsenhet.

GRUPPCHEF, NATT (KI/RSA/P/MGFC)
• Du kommer att ansvara för arbetsledningen av
en dynamisk grupp på ca 20 personer som arbetar med produktion av elektronik- och filterprodukter. Du ansvarar även för medarbetarnas och verksamhetens kompetensutveckling, uppföljning av
leveranser, produktivitet, kvalitetsläge, budget,
personalfrågor och förbättringsaktiviteter.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med
teknisk inriktning. Du har erfarenhet av ledarskap
från tillverkningsindustri samt är van att arbeta
med projekt och förbättringsaktiviteter. Som person är du utåtriktad, initiativrik, analytisk och har
lätt för att kommunicera. Du har ett drivande arbetssätt och kan motivera och entusiasmera dina
medarbetare samt har lätt för att se helheten.
Arbetet innebär ständigt nattarbete.

GRUPPCHEF, HELG (KI/RSA/PMGJC)
• Du kommer att ansvara för arbetsledningen av
en dynamisk grupp på ca 20 personer som arbetar med produktion av elektronik- och filterprodukter. Du ansvarar för medarbetarnas och verksamhetens kompetensutveckling, uppföljning av leveranser, kvalitetsläge, budget samt personalfrågor.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med
teknisk inriktning. Du har erfarenhet av ledarskap
från tillverkningsindustri samt är van att arbeta

Ledsnat på trängseln i tunnelbanan?
Solen skiner på Jämtlandsfjällen!
Ericsson Utvecklings AB vill att du kommer hem.
Ericsson fortsätter i takt med framgångarna en
kraftfull satsning på AXE 10. För art fokusera på
utveckling inom AXE 10 plattformen skapades för tre
år sedan ett nytt företag, Ericsson Utvecklings AB.
Dess produkter används inom såväl det publika som
det mobila kommunikationsområdet.
Enheten för I/O-utveckling
ansvarar
för
kommunikation mot AXE 10, vilket innebär
konstruktions- och produktansvar för olika delsystem
i dess styrsystem, APZ.
I/O-området inom AXE I/O utvecklas nu i en
rasande fart. Detta med syfte att skapa lönsamma,
öppna och driftsäkra I/O-system. Vi i Östersund är ca
65 personer som är med i denna utmaning. Vi
befinner oss i en fantastisk situation, massor att göra
och mer är på gång. Vi ser ingen gräns för vår
utveckling. Vi arbetar i ett snabbt och fartfyllt företag
där kunderna står i fokus. Vi har ett härligt och öppet
klimat. Arbetet bedrivs ofta i projektform och
designer och provare jobbar sida vid sida med
modellering och systemering. Din kompetensutveckling är mycket angelägen för oss eftersom vi
lever i en ständigt föränderlig värld.
Vill D u delta i vidareutveckling av våra
produkter?

Integrations- Funktionsoch Systemprovare

Vi söker dig som har civil- eller mellaningenjörsutbildning eller motsvarande. Kunskaper
inom datakom, NT, Unix kan vi inte få för mycket av.

Som provare kommer Du att planera, specificera
och utföra verifiering av AXE I/O-produkter. I
arbetet ingår också utveckling av provningsverkryg.
Vi arbetar i N T och Unix miljö.

Läs mer om Ericsson Utvecklings
http://www.ericsson.se/SE/uab/

Kontakta:
Stephan Falkenfiord 063-16 97 28,
stefan.falkenfjord@osd.uab.ericsson.se

Du skickar din ansökan senast 30/4 till:
Ericsson Utvecklings AB
Tina Jonsson
Box 374
831 25 Östersund

Designer/Utvecklare
Som designer kommer du att arbeta med
programmering av nästa generations AXE I/O
produkter. Vi arbetar i NT och Unix miljö. C++ är det
språk vi skriver kod i idag. Hur det är imorgon vet vi
inte, vet du?
If <I_KNOW_C++&& (I_KNOW_UNIX II
I_KNOW_NT) && I_AM_CURIOUS &&
I_KNOW_TCP_IP)
Kontakta:
Stefan Johansson 063-16 93 94,
stefan.johansson@osd.uab.ericsson.se

Make yourself heard.

ERICSSON
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med projekt och förbättringsaktiviteter. Vi värdesätter egenskaper som god ledarförmåga, integritet och lyhördhet samt förmåga att vara rak och
tydlig.

miljen och framtida små basstationsprodukter. Vi har
Ericsson Radio Systems AB, Kista
nu ett antal nya produkter som lanseras under 1999,
tex den första dedicerade basstationen for inombusbruk, AREA MANAGER RBS2401.

Kontakta: Jonas Ekholm. tel 08-757 33 67 PerGunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39

• Till vår avdelning för System och Integration söker vi nu en sektionschef. Du kommer att leda en
enhet på drygt 10 personer vars uppdrag är att ansvara för systemering av funktionalitet (SW och
HW), systemaktiviteter i tidiga faser och design på
systemnivå. Inom enheten arbetar också specialister, CM och projektledning för systemdelprojekt
Du tycker att det är stimulerande att utveckla en
ung organisation och har några års erfarenhet av
ledarrollen. Du bör dessutom ha praktisk erfarenhet av systemutveckling inom mobiltelefon! eller
telekom.

The wireless communicationsfieldis one of the most dynamic and expansive industries ofthis century. Today,
Ericsson's TDMA (IS-l 36) products and services support 35% of'the world's wireless subscribers. New and
dynamic applications such as Wireless Data (via
CDPD), PrePaid, PCS and Wireless Office, are forging new frontiers within the TDMA (IS-l 36) wireless world. With it's strong entrepreneurial spirit, the
TDMA Systems business unit has established itself as a
leader within the Ericsson group to meet challenges of
today and tomorrow in this dynamic wireless communications market.

Kontakta: Anna Moberg, tel +46 8 764 13 24, email: Anna.Moberg@era.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LR/HS
Ingegärd Pettersson 164 80 Stockholm

• TDMA (IS 136) offers today a packet data access using CDPD, making it the only global wireless standard to provide packet and voice services
in the same network. The packet data access is
becoming an increasingly important part of the
BMOA portfolio and we are now looking for an experienced and ambitious Area Manager to develop
and manage the wireless data sales business for
a selected region.
Main responsibilities and tasks: Meet the goals
for sales of existing and new products & services
in the region. Actively drive sales of new products
& services in the region directly towards our customers and through the local sales organizations.
Frequently handle customer presentations and negotiations in the relevant markets.
The candidate should preferably have the following qualifications: Documented sales experience. Completed university degree, M.Sc, MBA or similar. Good understanding of IP and data communication. Business minded with strong perseverance and "drive". Fluency in English and good command of other relevant languages.
This position will offer you the possibility to
work in a stimulating international environment
with excellent possibilities for personal development.

GRUPPCHEF SMD (KI/RSA/P/MFYC)
• Som gruppchef för ett av två dagskift kommer
du att ansvara för arbetsledningen av en dynamisk
grupp på ca 25 personer som arbetar med ytmontering. Du ansvarar även för medarbetarnas och
verksamhetens kompetensutveckling, produktivitet, kvalitetsläge, budget, personalfrågor samt förbättrings- och förändringsaktiviteter.
Vi söker dig som har en teknisk utbildning gärna
kompletterad med en högskoleutbildning. Du har
erfarenhet av ledarskap från tillverkningsindustri
samt är van att arbeta med förbättringsprojekt och
förändringsverksamhet. Som person är du utåtriktad, initiativrik, analytisk och har lätt för att kommunicera. Du har ett drivande arbetssätt och kan
motivera och entusiasmera dina medarbetare
samt har lätt för att se helheten.

GRUPPCHEF SMD, HELG
(KI/RSA/P/MFHC)
• Som gruppchef för två helgskift kommer du att
ansvara för arbetsledningen av en dynamisk grupp
på ca 25 personer som arbetar med ytmontering.
Du ansvarar även för medarbetarnas och verksamhetens kompetensutveckling, produktivitet, kvalitetsläge, budget, personalfrågor samt förbättringsoch förändringsaktiviteter.
Vi söker dig som har en teknisk utbildning gärna
komplettead med en högskoleutbildning. Du har
erfarenhet av ledarskap från tillverkningsindustri
samt är van att arbeta med förbättringsprojekt och
förändringsverksamhet. Som person är du utåtriktad, initiativrik, analytisk och har lätt för att kommunicera. Du har ett drivande arbetssätt och kan
motivera och entusiasmera dina medarbetare
samt har lätt för att se helheten. Arbetet innebär
ständigt helgarbete.
Kontakta: Jan-Olof Höri. tel 08-404 78 43 LarsÅke Eriksson, personal, tel 08-404 38 65

WIRELESS DATA SALES

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF FÖR VERIFIERING,
PLATTFORM OCH TRANSMISSION
• Vår avdelning har ett totalansvar för transmission samt plattform- programvaran i GSM basstationer. Framåt ser vi en stor utveckling inom området som t ex införandet av IP och EDGE.
Som sektionschef för verifiering ansvarar du för
funktionell verifiering av plattform och transmission i RBS2000- familjen. Du driver även metodikarbete och testutveckling i samarbete med övriga
verifierings-enheter. Du ansvarar även för releasehantering och felrapportering av våra mjukvaruprodukter. Arbetet bedrivs i team, i nära samarbete
med system- och designenheterna.
Du har erfarenhet av och är intresserad av att
leda och utveckla människor. Du har en bakgrund
inom SW utveckling eller verifiering. Du vill delta
aktivt i ledningsgruppen och vara med och driva
frågor inom avdelningen.
Kontakta: LRU/DC Ingrid Nordmark, tel 08-40
42636 ingrid.nordmark@era.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson
164 80 Stockholm ingegard.pettersson@era.ericsson.se

Contact: AM/R Staffan Hasselrot, phone +46 8
404 34 87 Staffan.Hasselrot@era.ericsson.se or
AM/R Håkan Olsson, phone +46 8 757 0 1 59
Hakan.Olsson@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB AH/H Annelie
Gustafsson 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Radio Systems AB, Kista

MANAGER, GSM MACRO AND
MICROCELL RADIO NETWORKS

SEKTIONSCHEF: SYSTEMLEDNING
DRIFT OCH UNDERHÅLL

GRUPPCHEF TRX, HELG (KI/RSA/P/MA)
• Du kommer att ansvara för arbetsledningen av
en dynamisk grupp på ca 25 personer som arbetar
med produktion av TRX:er (tranceiver). Du ansvarar
även för medarbetarnas och verksamhetens kompetensutveckling, uppföljning av leveranser, produktivitet, kvalitetsläge, budget, personalfrågor
och förbättringsaktiviteter.
Vi söker dig som har gymnasie- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning. Du har erfarenhet
av ledarskap från tillverkningsindustri samt är van
att arbeta med projekt och förbättringsaktiviteter.
Som person är du utåtriktad, initiativrik, analytisk
och har lätt för att kommunicera. Du har ett drivande arbetssätt och kan motivera och entusiasmera
dina medarbetare samt har lätt för att se helheten.

In the newly formed Radio Network Competence
Center we need a manager to take on the new sub- unit
GSM Macrocell and Microcell Networks. The area is
huge. With today more than I SO million GSM users
globally, there is certainly a good deal of action going
on!
The unit is responsible for development of features,
methodology and guidelines for the GSM networks,
primarily towards PU BSS, but also acting as the speaking partner for any unit within BMOG. The unit has
a complete responsibility for the macrocell and microcell
issues, with clear responsibilities and authority, which
Kontakta: Göran Larsson, tel 08-757 15 55 Larsmeans that it is meant to att forcefully on its own as
Åke Eriksson, personal, tel 08-404 38 65
well as in cooperation with others. Examples of technical areas where the unit is active are: UMTS/GSM coexistence, Self-Configuring Systems (SCS), tight frePRODUKTIONSTEKNIK SÖKER
quency reuse, cellplannmg methodology, ccllplanning
YTTERLIGARE EN MEDARBETARE
tools.
Enheten P/TRB ansvarar för optimering samt underThe mission is simple: make sure Ericsson's offerings
häll av tillverkningsprocesserna inom produktionen.
in the radio network area put our customers well ahead
Eftersom förutsättningarna mom en kundorderstyrd
of competition!
flexibel produktion ständigt ändras måste även tillThe unit consists of highly skilled and professional
verkningsprocesserna ständigt ses över, samt att under- staff with a broad experience of GSM and is therefore
hållet dimensioneras efter utnyttjandegraden av utdriving many of the state-of-the-art development prorustningar.
jects running today. The activities and projects art carried out globally, many joint projects are performed in
• Vi söker nu en GRUPPCHEF/LEDARE för tillverkthe field with leading-edge GSM customers and
ningsoptimerarna inom produktionsteknik.
Ericsson competence centers around the world. Close
Vi söker dig som har tekniskt gymnasium och
cooperation is necessary with its sister-units Wireless
erfarenhet av statistikarbete samt praktiskt arbete
Data and Wireless Office.
med underhåll eller produktion. Har du bred erfarenhet av volymproduktion är detta en merit.
• The challenges in the exploding GSM market
Du tycker det är stimulerande att utveckla en
put high requirements on the unit and therefore alung organisation och har några års erfarenhet av
so on you in the position as manager. We see that
ledarrollen, antingen som linjechef eller projektleyou have previously worked with mobile telephony
dare. Rollen ställer höga krav på din förmåga att
and that you have relevant managerial (line or proutveckla och engagera gruppen samt enskilda indi- ject) experience for at least a few years. You need
vider. Du är flexibel och har stor drivkraft, initiativto be a strong and business minded leader for the
förmåga samt hög social kompetens.
unit, with good drive and a strong will of your own.
Your eyes and ears must be open for future possiKontakta: Tony Holmgren, tel 08-404 14 18 Perbilities. You must of course also develop the unit
Gunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39
continuously, keeping up with the internal and exAnsökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
ternal requirements. Experience from radio
Mattsson. Box 11,164 93 STOCKHOLM e-mail:
networks and operators is very valuable for the pochristina.mattsson@rsa.ericsson.se
sition.
Do you think you are up to it? Please get in touch! We look forward to having you with us!
Ericsson Radio Systems AB. Kista
Contact: ERA/LVR/DC Thomas Johansson E-mail:
thomas.johansson@era.ericsson.se Phone: +46 8
MANAGER. SYSTEM DEVELOPMENT
40 457 40 Application latest 990415: ERA/LV/HS
ER-1/LRU är en Product Unit inom Base Transceiver Kerstin Almblad Ericsson Radio Systems AB SEStations, ansvarig för utveckling av GSM Micro BTS
164 80 Stockholm, Sweden E-mail: kerstin.almbutrustning. Detta inkluderar även Maxite produktfalad@era.ericsson.se

PU-WRN bar ansvarför Drift och underhåll av radioaccessnätdelarna av Ericssons kommersiella WCDMA-systerm.
• Som chef för sektionen Drift och underhåll vid
PU-WRN systemledning (ERA/RT) ansvarar du för
övergripande frågor kring arkitektur och funktionalitet. Du skall bygga upp en grupp som har uppgiften att leda systemarbete inom produktenheten
och att delta aktivt i systemaktiviteter inom
Ericsson och externa kontakter med kunder och leverantörer.
Kontakta: Jan Haglund, tel: 08-764 19 33 jan.haglund@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB R/HS Inger Holmgren 164 80 STOCKHOLM inger.holmgren@era.ericsson.se

Ericsson Telecom AB, KK

MANAGER ANx
SYSTEMS MANAGEMENT

KONTAKTEN NR 6 1999
Ericsson Radio Systems AB
"TEAMWORK - CHANGE - PEOPLE - RESULT"
My department is responsible for the system design
and quality assurance of the GSM radio base station
hardware. The way we do that is that we break down
the system demands to the product design units and
then we are integrate and verify the complete base station.

MANAGER PROJECT OFFICE
• You will lead a small group of verification/
system design subproject managers. You will also
be responsible for the resource planning of the entire department and the follow up of subproject in
our department. The reality we live in is of constant change so you do accept and perhaps like
constant re-planning. You work in close contact to
the other project offices at LR to be early updated
of the product and project plans. You have a special responsibility to work on leadership development and training at our department.
The subproject managers in your group will look
on you as a senior coach with experience as a leader. They want you to be updated on the latest regarding product and project plan.
You probably have a M.Sc. or B.Sc. degree in
engineering and have experience as a leader especially in the area of project management. You probably work with product development preferably in
the telecom area.
Contact: Mikael Hofverberg Manager System
Design & Verification Tel 08-7573032
ERAHOF@era.ericsson.se Application: Ericsson
Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80
Stockholm ERAIAP@era.ericsson.se

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

DIRECTOR SOURCING
DEVELOPMENT AND SUPPORT
The Sourcing Function focuses on the transformation
from component suppliers to system suppliers, from
HW-suppliers to SW-suppliers. This will create new
requirements on the Sourcing Function as well as on
our supply base.
The global corporate Ericsson Sourcing Development
organisation, located in Kista, leads the development of
the Sourcing Function into the next millennium. The
organisation consists ofapproximately 20 experts in variousfieldsand is now searching for a highly qualified
leader.
The organisation is involved in the following areas:
Operational Development in areas such as Supplier
Evaluation, Supplier Development, Business models,
Cost Analysis, Inbound logistics. IS/IT Development.
ESP/KPI. Competence Development.
Internal/External Communication. Legal support.
• We are searching for an innovative and experienced business professional with a track record
within Sourcing, Product Management or Business
Development. Your key strengths are your ability to
understand and proactively drive change in a rapidly changing business environment You have approximately 10 years of relevant management experience. You are fluent in English.
If you are have the right qualifications for the
above position, we can offer you a challenging job
in a dynamic environment in one of the most interesting areas in the world: supply chain management within the fast growing telecom industry.
Contact: Bo Westerberg: 08-585 34092 Per
Kågebjer: 07067766 67 Björn Törnstrand: 087195078 eller 070-5195078 Application not later
than 990415: Kerstin Åhlberg KI/LME/P or e-mail
kerstin.ahlberg@lme.ericsson.se

Internet and new media services put the access network
in focus when entering the next century. New applications focusing on teleworking, and high speed data inEricsson Radio Systems AB, Kista
terconnection between remote offices requires high speed
data communication and multi-service multiplexing in
WIRELESS DATACOM
the access network.
MARKETING AND SALES
Ericssons ATM based access network system (ANx) is
designed for meeting those requirements offering a flex- Are you up to the challenge of winning the hearts of our
ible platform suitable for different access network mecustomers by guiding them into the next big money gedia, such as pair cables, opticalfibercables or radio
nerating business? Are you adventurous enough to
links. Current focus is on xDSL (x Digital Subscriber
market and sell -wireless data solutions to them? Are
Line).
you interested in being one of the pioneers that will lay
the foundations for Wireless e-Solutions?
• We are looking for an experienced manager to
We - Wireless Datacom Marketing and Sales - are
our systems management unit with currently up to
a unit within Ericsson Radio Systems responsible for
20 highly skilled systems managers. To be sucmaking a difference in the success of Wireless Datacom
cessful in this role a good management track resolutions. Our responsibilities encompass the marketing
cord as well as a solid technical interest are cruciand technical support of our complete Wireless Data
al. Experience in datacom (ATM and TCP/IP), proproduct and service portfolio, the management ofour
duct development/systems management and acWireless Internet Solutions packaging program, a leacess networks are seen as important.
ding competence management, and the handling of various market projects. Co- operating with other instanContact: Claes Hagel, General Manager SPU ANX,
ces, we handle GSM standard solutions such as High
08-719 8515. claes.hagel@etx.ericsson.se Arne
Speed Data, General Packet Radio Services (GPRS) as
Wallers. Acting manager ANx Systems
well as other solutions such the WISE? (Wireless
Management, 08-719 6636.
Internet Solutions) program and end-user applications
arne.wallers@etx.ericsson.se Catarina Larson
(Mobile Banking, etc.).
Åstrand. Human Resources, 08-719 0836. catariGSM Data is presenting our customers and us a gina.larson- astrand@etx.ericsson.se
ant world of new business opportunities. We need to
conquer this rapidly expanding area with the help of

ambitious goals mid objectives, motivated and skilled
people and, most important ofall, a -winning spirit.
• If you are very ambitious, smart, creative, fun,
outgoing, persistent, have an outstanding drive,
social, analytical, have a Master of Science in
Engineering / Datacom, as business oriented as
Gordon Gecko (*), do not accept a "no", spread
enthusiasm into your surroundings, an achiever
with an entrepreneurial spirit, and think wireless
datacom could be as much fun as a Friday night
outThen you are invited to have the opportunity to
join the Ericsson Wireless Datacom Champion
Team and pursue our goals. PS: Did we mention
that the nature of these positions entails many
customer meetings and thus, certain availability
for shorter travel periods abroad? (*) Watch the
movie "Wall Street" and you will understand
We need to build our Marketing unit rapidly in
order to handle the commercial opportunities delivered by Wireless Internet solutions! The unit will
support our account mgmt organisations around
the world with expertise commercial and product
knowledge of our existing and new products, platforms, and applications!

MANAGER, MARKETING
MANAGEMENT
• As Manager of this unit, you shall cater for its
build up to reach a functioning state in as a short
time as possible. You need to create a winning
team of Wireless Data Champions with top competence in both the data and business area. The
unit will be supporting the global Ericsson world in
customer meetings, sales seminars, marketing
guides, business cases, negotiation and pricing
support.
In order to reach a critical mass of sales force
for GSM datacom products and solutions the unit
will have to develop own marketing methods and
tools and make them available to the local companies. To ensure this you would need to set up
and run a program of which the elements could
be network build-up, sales kits, marketing aids,
seminars and events.
Contact: Fadi Pharaon, tel. +46 8 757 56 07, emaikfadi. pharaon@era.ericsson.se Per
Andersson, Human Resources, tel +46 8 404 59
96, e-mail: per.e.andersson@era.ericsson.se
Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LH/S Birgitta Ahrebo, e-mail: birgitta.ahrebo@era.ericsson.se

tion. Review product performance together with
the product owner's.
To succeed in this work co-ordination of different functions is required it is therefore essential
that you have excellent communication skills, are
outgoing and independent.
We believe that you have technical knowledge
and several years of experience working in the telecom industry, and at least 3 years within
Ericsson. You should have a good understanding
of services and be business oriented.
Highly developed management skills and fluency in English is required and you need to be enthusiastic about leading a professional team.
Contact: Johan Wibergh, phone + 46 8 719
1797, johan.wibergh@etx.ericsson.se or Gabriella
Gerdin, HR, phone + 46 8 719 7930,
gabriella.gerdin@etx.ericsson.se Application:
Gabriella Gerdin, TB/ETX/X/YH Ericsson telecom
AB Customer Services Solutions 126 25 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

MANAGER BUSINESS CONTROLLING
Business Management & Support Middle East &
Asia-Pacific (ERA/LO) is responsible for business operations for products based on GSM, NMTand TACS
standards.
LO consists of 46 people in Sweden and about 15
expats in Asia. Today our workplace is Sundbyberg but
before the summer we will move to Kista.

CHEF SOKES TILL ENHETEN
FÖR MODELLERING
OCH SIMULERING
• Vår nuvarande chef för enheten går vidare till
andra uppgifter inom Ericsson-koncernen och vi
söker därför en ny chef till enheten för
Modellering och Simulering (D/MD). Enheten är
mest känd genom sin simulatoranläggning EPSIM, som utvecklas och marknadsförs av enheten.
En annan viktig del av verksamheten är vidareutveckling och leverans av vår egen programvara T3SIM till Flygvapnets Simuleringscenter FLSC.
lokaliserad hos FFA i Bromma.
I våra marknadsundersökningar har vi noterat
ett ökande intresse för simulatoranläggningar av
den typ vi utvecklar. Intresset är lika stort inom
som utom Sverige.
Den person vi söker skall vara intresserad av
att aktivt driva arknadsföring och försäljningsarbete avseende de produkter och vi tar fram på enheten. I tjänsten ingår också personalansvar och ledning av en grupp som idag består av sju medarbetare. Det ingår även ett övergripande ansvar
för projekt- och demonstrationsverksamhet vi bedriver inom enheten. Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste Du vara svensk
medborgare.
Kontakta: Per-Erik Sundberg, tel 08-757 37 79,
e:post: per-erik.sundberg@esavionivs.se

Contact: Uldis Zervens, tel. +46 8 757 03 12
Eva Fransson, Human Resources, tel. +46 8 757
57 38 Application: Ericsson Radio Systems AB
SG/ERA/LOH Christel Bjurevad 164 80 STOCKHOLM e-mail: christel.bjurevad@era.ericsson.se

MANAGER FOR PRODUCT UNIT
CIRCUIT SWITCHING SYSTEMS' LAB

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

The Heuristics and Experimental Lab (HEL) -within
PU CSS is working to increase the traffic in Ericsson's
customers GSM and PDC systems today, through promotion of new, innovative applications using circuit
switched connections. The lab consist of approximately
6 persons dedicated to identifying, prototyping and demonstrating interesting applications which will increase the need for mobile switching equipment.

CHEF TILL ENHETEN
SYSTEMKONSTRUKTION

Contact: Björn Hållare, +46 8 404 7892,
bjorn.a.hallare@era.ericsson.se Application marked ref. no K0058: Ericsson Radio Systems AB
LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM ann.beer@era.ericsson.se

Ericsson Services, Network Operators
Customer Services Solutions

MANAGER - 2:ND LINE SUPPORT,
NETWORK SUPPORT
Customer Services Solutions at Network Support for
Wireline Systems, GSM Systems and TDMA Systems
is entering a new and exciting phase 1999, we are experiencing a rapid and interesting change in our organization.
New technique and further deregulation of the telecom market leads to an expanding service market.
• We are now looking for a strong and self -motivated manager for the 2:nd line support within
the segment.
Some of your most important challenges will
be: Definition of the global supply strategy together with Ericssons PU's. Deployment of the global
supply strategy with the Ericsson Services
Regional Offices (ES-RO). Ensure operational performance of the global 2:nd line support organiza-

• As the Supply Manager you will be a member of
the management group and report directly to the
head of Dedicated Networks. In your unit you will
be responsible for three main areas - Strategic
Purchase, Operative Purchase and Logistics
Coordination.
The unit's main tasks are: Identifying strategic
products, suppliers and partners. Creating routines and models for signing of strategic procurement. Commercial responsibility. Order handling.
Support to the projects. Defining and set-up of
the logistics procedures.
As the Manager for the supply unit you will have a solid experience in purchasing and logistics,
and we also appreciate if you have experience
from marketing and sales. Your negotiation skills
are excellent, and you have a clear entrepreneurial streak. You will have an important role in our
cooperation with other BU's and PU's.
As a person you think positively about people
and support the people to develop their skills and
by taking away barriers for them to work more efficiently. You have perspective, humor and distance. You will contribute to an open and positive
working atmosphere.
Contact: Anders Ericsson (Head of Dedicated
Networks), tph +46 8 585 35050. E-mail:
Anders.Ericsson@ebc.ericsson.se Per Svahn
(Human Resources), +46 8 764 0420, Email:Per.Svahn@ebc.ericsson.se Application latest 990423: Ericsson Business Networks AB Att
Eva Kling Eldselius S-172 87 SUNDBYBERG Tph:
+46 8 764 0774 E-mail: Eva.KlingEldselius@ebc.ericsson.se

Divisionen för Telekrig och IK-system
• We are now looking for a person to head the
controller function at ERA/LO. Your responsibilities will include the controller function, forecasting
, analyzes of outcome, identify and initiate actions improving the profitability and financial reporting. You will work close to our financial
Shared Service Center and controllers in the local
companies.
You will be part of the unit's Management
Team.
Your background includes qualified controller
experience, IT knowledge and good command of
the English language. You are used to work independently, like analytical challenges and work easily in teams. Travels in Asia is part of your job

CHEFER - UTVECKLINGSENHETEN

Ericsson Radio Systems AB, Stockholm

Utvecklingsenheten, som konstruerar flygburen utrustning med avancerad mekanik, elektronik och programvara, är uppdelad i sex olika kompetensområden.
Vara cheferför Mikrovågs-/Analogkonstruktion respektive Programvarukonstruktion har nu gått vidare
inom bolaget.

PROGRAMME MANAGER
WCDMA TELECOM
MANAGEMENT SOLUTIONS

• Vi söker därför två ersättare med vilja och förmåga att leda varsin enhet med 10 -15 medarbetare. Du behöver inte vara den mest tekniskt kunnige. Troligtvis är Du civilingenjör, men även annan bakgrund är tänkbar. Framförallt lägger vi vikt
vid god ledarförmåga, social kompetens, förmåga
att arbeta mål- och resultatinriktat samt förmåga
att utveckla personal och verksamhet. Du kommer att ingå i utvecklingsenhetens ledningsgrupp.
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste du vara svensk medborgare.

Ericsson Radio Systems AB, BMOG, Kista

• We are now restructuring this activity in order
to increase focus, and employ the lab to support
PU CSS' long-term strategic direction. In order to
succeed with this increased ambition and effort,
an enthusiastic and driving manager is needed.
We believe that you are well educated, have extensive experience in the world of telephony or datacom applications, have a far-reaching contact
network within Ericsson, are fluent in English, and
have an ambition and drive to succeed with the
seemingly impossible.
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KONTAKTEN NR 6 1999

VILL DU VARA MED OCH LEDA UTVECKLINGEN AV VÅRA AVANCERADE PRESENTATIONSSYSTEM? Inom Utvecklingsavdelningen
arbetar vi med tekniskt avancerade flyg- och markburna presentationssystem. Vi är huvudleverantör till
JAS 39 Gripen. Vi utvecklar frän idé tillfärdig produkt.
• Vi söker för placering i Kista: Chef till enheten
Systemkonstruktion- och verifiering
Vi står inför nya och krävande utmaningar både
inom utveckling av framtida presentationssystem
och inom utveckling av arbetsformer och metodikfrågor. Exportorder kan innebära ytterligare utmaningar
Enheten består av ett 20-tal kompetenta ingenjörer och enhetens ansvar är att övergripande definiera och hålla samman system- och funktionskraven genom hela utvecklingskedjan. Enheten
ansvarar även för att planera och genomföra
systemverifiering samt att delta vid genomförande
av flygprov.
Arbetet sker i mycket nära kontakt med användare, kunder och samarbetspartners vilket innebär att analys och definition av systemkrav sker i
växelverkan med dessa.Inom utvecklingsavdelningen är arbetssättet teamorienterat med tvärfunktionella team.
Vi söker dig som har vilja och förmåga att leda
och utveckla denna verksamhet. Du ingår tillsammans med övriga enhetschefer i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.
Du har troligtvis redan idag erfarenhet av arbete i ledande befattning och utvecklingsarbete,
helst inom systemutveckling. Du har förmåga att
se helheter men kan ändå fördjupa dig i detaljer
där så behövs.
Vi värdesätter egenskaper hos dig som god ledarförmåga, social kompetens samt ett mål- och
resultatorienterat arbetssätt.
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste du vara svensk medborgare.
Kontakta: Ulf Starkenberg, tel 08-757 34 64,
e:post: ulf.starkenberg@esavionics.se

Kontakta: Bengt Lagerlöf, tel 08-757 24 33,
e:post: bengt.lagerlof@esavionics.se Ansökan:
Ericsson Saab Avionics AB HS Kerstin Fröderberg
164 84 STOCKHOLM personal@esavionics.se

Professional Services is an Ericsson Business Unit that
delivers business solutions and consultancy services to
network operators around the world. The Product
Unit Telecom Management Systems and Integration
Services provides systems and services for operators
working in multi-vendor and multi-equipment environments. The solutions include implementation,
systems integration, training and support.
The third generation mobile networks, based on
WCDMA technology, will support mobile •multi-media as e.g. fast Internet Access or moving images.
Commercial applications will be deployed in the 20002001 time perspective but test systems are already
deployed. In the mobile market of today Telecom
Management issues have big focus and it is foreseen
that the Telecom Management solutions offered together with the WCDMA systems will be a key differentiator in the marketplace creating the important competitive advantage.

• In order to get a head start in this we will organize the work as a programme. Similar to a project the programme will use dedicated personnel
from the existing organizational units within the
MANAGER CONSULTATIVE
Product Unit.
SERVICES/NETWORK DESIGN &
As programme manager for our WCDMA
NETWORK PERFORMANCE (ND/NPI)
Solutions you will be responsible for the programme team of some 10-15 people dealing with:
In the Ericsson Services Regional Office - ES-RO, a
Product Management. Systems Management.
function for sales encouragement will be set up for
Project Management. Customer Solutions.
GSM/Wireline Joint Consultative Services/Network
You will be reporting directly to our Product Unit
Design & Performance. The section will be responsible
Manager.
for net sales and activities to support the MU in the
region EMEA (Europe/Middle East/Africa). We are
Focus will be in Network Management, Service
searchmgfbra Manager for a team of 4-S persons.
Provisioning and Billing Solutions.
We expect you to have a experience in Product
• The daily work means coaching the
Management in large organizations. Interest and
Consultative Support Team for ND/NPI in their
knowledge of system architectural questions is
work with MU/Sales managers and customers.
important. Further you shall have experience of
Competence, proactivity and availability are the
project management or management positions
keywords for the unit in relation to MU and customanaging teams of minimum 10-15 people.
mers.
We believe that you: are interested in develoContact: Anders Granström, phone + 46 70 645
ping and engaging people, have a salesdrive/ori5374 Håkan Messén, phone +46 8 4042401
entation, have several years of experience from
Laila Engren (Human Resources), phone + 46 8
the area , have a MSc or similar.
58530100 Application: Ericsson Radio Systems
AB NH Towa Raak 164 80 STOCKHOLM
Contact: Robert Melkersson, tel + 46 8 764 14
towa.raak@era.ericsson.se
05 robert.melkersson@era.ericsson.se Lena
Axhamre-Hellberg, Human Resources, tel + 46 8
404 54 21 lena.axhamreEricsson Mobile Communications AB i Kista
hellberg@era.ericsson.se Application: Ericsson
Radio System AB KI/ERA/LY/HS Viveka Viklund.
MANAGER OF BUSINESS
164 80 STOCKHOLM viveka.viklund@era.ericsDEVELOPMENT & MARKET
son.se
Ericsson Radio Systems AB, Kista

ANALYSIS, ACCESSORIES
Ericsson Business Networks AB, Sundbyberg

GLOBAL SUPPLY MANAGER
Ericsson Dedicated Networks, an important cutting
edge area within the Ericsson Group, is looking for a
Global Supply Manager. Our business is planning,
projecting, installing and maintaining communication
networks for voice, data and image. Our customers are
primarily hi the enterprise segment and are spread
across the globe. We are currently in a build-up phase
and we quickly need someone who can energetically
shoulder the global responsibility as Supply Manager.

Product Unit Accessories is seeking candidates for a
new position; Manager of Business Development &
Market Analysis.
The Market Analysis responsibility -will involve
supporting Accessories Management with qualitative
and quantitative market information, collected and
analysed in cooperation with other parts of the organisation. Examples ofareas to focus on are competitors,
pricing, customer segments, product groups etc.
The Business Development responsibility will involve leading Accessories overall strategic planning (ESP)
activities, as well as various other project assignments.
• We are looking for candidates with analytical
and strategic thinking, an ability to cooperate.
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along with interest in technology as well as the
market envirnonment. An academic degree, and
fluency in both written and spoken English is also
required.
Contact: Håkan Olson, phone 08-764 13 86 or
Per Aspemar, phone 404 36 78 Application latest
990409: Mia Hjertén Ericsson Mobile
Communications AB 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

CHEF, VERIFIERING
RADIOBASSTATIONER, TDMA

JOBBNYTT
veckla denna verksamhet. Du kommer att ingå i
produktionsavdelningens ledningsgrupp.
Du har troligtvis redan i dag erfarenhet av arbete i ledande befattning inom likartat område. Du
har förmåga att se helheter men kan även fördjupa
dig i detaljer.
Troligtvis är du ingenjör och gärna kvinna, vi värdesätter egenskaper som god ledarförmåga, integritet och lyhördhet samt förmåga att var rak och
tydlig.
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
Kontakta: Lennart Granberg, tel 08-757 29 96 eller Bim Ahlström, tel 08-757 16 74 Ansökan:
Ericsson Saab Avionics AB HS Kerstin Fröderberg
164 84 STOCKHOLM e:post: personal@esavionics.se

Med mi starka entreprenörsanda bar affärsenheten
TDMA etablerat sig som en av de ledande inom
Ericssonkoncernen vad gäller att möta dagens ocb
framtidens behov av mobil kommunikation. Vi utvecklar radionätprodukter for Ericssons världskända mobiltelefonsystem enligt amerikansk (D-AMPS/AMPS)
och japansk (PDC) standard. Över SO miljoner abonnenter världen över betjänas idag av våra system.
Enheten RNP (Radio Network Products) är idag en
självklar partnerför alla de som vill hitta konkurrenskraftiga samarbetspartners inom RNP området. Vt
utvecklar mobila system och arbetar både med utveck- Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telefonplan
ling och verifiering av AXE ocb basstationen.

rcfTiTiTiTnTMfHTTin

• Du kommer att leda sektionen för verifiering av
våra TDMA RBSer.verksamheten omfattar all prestanda och miljöverifiering samt certifiering av våra radiobasar. Vi utvecklar också egna hjälpmedel.
Verksamheten går en mycket spännande framtid
till mötes då vi skall göra ett nytt tekniskt lyft av
vår hårdvaruplattform så att den kan bära 3G
tjänster.
Vi erbjuder dig som har intresse av att utveckla
teknik och människor en möjlighet till egenutveckling. Som sektionschef kommer du att ansvara för
ledningen och utvecklingen av sektionens verksamhet och dess 15 medarbetare.
Vi tror att du har en akademisk bakgrund och tidigare erfarenhet av radio och/eller verifieringsarbete i telekommunikations miljö samt god förmåga
att stimulera och motivera medarbetare. De arbetsformer och nätverk som du kommer att ingå i
kräver att Du behärskar engelska i tal och skrift
Om du ser en spännande utmaning i detta är Du
välkommen att kontakta oss.
Kontakta: ARG/RCGöran Svensson, 757 3054,
AH/H Ewa Hansson ( personal) 404 8351
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB AH/HS
Elisabet Grahl 164 80 Stockholm
elisabet.grahl@era.ericsson.se

Ericsson Saab Avionics AB Divisionen för
Presentations och Spaningssystem

CHEF SOKES TILL ENHETEN FÖR M 0 DELLERING OCH SIMULERING
• Vår nuvarande chef för enheten går vidare till
andra uppgifter inom Ericsson-koncernen och vi söker därför en ny chef till enheten för Modellering
och Simulering D/MD).
Enheten är mest känd genom sin simulatoranläggning EPSIM, som utvecklas och marknadsförs
av enheten.
En annan viktig del av verksamheten är vidareutveckling och leverans av vår egen programvara
T3SIM till Flygvapnets Simuleringscenter FLSC. lokaliserad hos FFA i Bromma.
I våra marknadsundersökningar har vi noterat
ett ökande intresse för simulatoranläggningar av
den typ vi utvecklar. Intresset är lika stort inom
som utom Sverige. Den person vi söker skall vara
intresserad av att aktivt driva marknadsföring och
försäljningsarbete avseende de produkter och
tjänster vi tar fram på enheten.
I tjänsten ingår också personalansvar och -ledning av en grupp som idag består av sju medarbetare. Det ingår även ett övergripande ansvar för
projekt- och demonstrationsverksamhet vi bedriver
inom enheten. Eftersom flera av våra produkter är
försvarshemliga måste Du vara svensk medborga-

Kontakta: Per-Erik Sundberg, tel 08-757 37 79.
e:post:per-erik.sundberg@esavionics.se Ansökan:
Ericsson Saab Avionics AB HS Kerstin Fröderberg
164 84 STOCKHOLM e:post: personal@esavionics

Ericsson Saab Avionics AB Divisionen för
Presentations- och Spaningssystem

ENHETSCHEF PRODUKTION
• Till enheten för indikatortillverkning, som är en
av produktionens sex enheter söker vi efterträdare
till vår nuvarande chef som går vidare till nya arbetsuppgifter.
Enheten består av ett 20-tal medarbetare och
enheten ansvarar för montering, provning och modifiering av indikatorer som ingår i avancerade flygoch markburna presentationssystem.
Produktionens arbetssätt år teamorientat och sker
i nära samarbete med konstruktion.
Vi söker dig som har vilja och förmåga att ut-

EKONOM, KUND- OCH
LEVERANTÖRSRESKONTRAN
• Vi söker en handläggare till kund- och leverantörsreskontran på moderbolagets ekonomiavdelning, LME/E.
LME/E har idag totalt 27 anställda och är uppdelad i tre sektioner. Denna befattning ingår i sektionen Ekonomiservice (LME/ES) som består av
nio personer.
Tjänsten är en ny befattning och arbetet kommer att fördelas mellan leverantörs- och kundreskontran. På leverantörssidan kommer arbetet
främst bestå av registrering av inkommande leverantörsfakturor. Arbetet innebär mycket kontakter
med både interna och externa leverantörer. På
kundsidan innebär arbetet till en början att hjälpa
till med utskick av kundfakturor, främst till andra
Ericssonbolag. I kvartalsboksluten sker utskicken
delvis med hjälp av DHL.
På sikt kommer troligtvis även registrering av
kundfakturor att ingå i tjänsten. Ytterligare en arbetsuppgift kommer att vara att ansvara för vissa
konton vilket medför regelbunden avstämning och
uppföljning. LME's redovisning sker i ekonomisystemet AdeEko+.
Du som söker bör vara gymnasieekonom eller
motsvarande och även ha några års erfarenhet av
redovisningsarbete. Du behärskar engelska i både
tal och skrift samt Microsofts officepaket. Som
person är Du noggrann, flexibel och öppen eftersom arbetet innebär mycket kontakter med andra.
Kontakta: Åsa Kristersson, HF/LME/ES, tel 719
43 16 Ansökan: Telefonaktiebolaget L M Ericsson
HF/LME/P Åsa Grundstedt 126 25 STOCKHOLM
asa.grundstedt@lme.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB. Kista

CONTROLLER
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit
Wideband Radio Networks) utvecklar nya system och
produkterför Ericssons bredbandiga mobiltelefonsystem, tredje generationen, UMTS. Systemen bygger
på bredhandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och
ATM transmission. Produktenheten är placerad i
Kista, Stockholm.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Kontakta: Maria Håkansson, tel 757 55 62 maria.hakansson@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson
Radio Systems Inger Holmgren R/HS 164 80
STOCKHOLM inger.holmgren@era.ericsson.se

är honnörsord som stämmer bra in på din person.
Har vi just beskrivit din framtida tjänst?

MEDARBETARE TILL
RESEREDOVISNINGEN

Kontakta: Eric Stasik, tel: 08-7571336, eric.stasik@era.ericsson.se Kajsa Möller, tel: 084047293, kajsa.moller@era.ericsson.se Ansökan:
Serviceenheten Ekonomi och Finans inom ERA är den
centrala enheten för löpande redovisning och ekonomi- Gunilla Åsberg, JHS Ericsson Radio Systems AB
164 80 STOCKHOLM gunilla.asberg@era.ericsadministration med ansvar för båda bolagen ERA ocb
son.se
ECS. Totalt finns drygt hundra personer anställda på
enheten som i nuläget finns i Kista. Enheten går en
spännande framtid till mötes då vi senare under året
Ericsson Radio Systems AB, Kista
går samman med motsvarande funktioner på ETXoch
EBC och tillsammans med dem bildar och bygger upp
ett servicebolag vars uppgift blir att ge service åt bola- PRODUCT PROFITABILITY
gen. Det nya bolaget kommer att i ett övergångsskede
CONTROLLER
geografiskt placeras i Hallonbergen för att senare flytta
Business unit TDMA Systems (BMOA) within segöver till Sundbyberg.
ment Network Operators and Service Providers is re• Vi behöver omgående ersätta en i gruppen som
sponsible for mobile networks of TDMA standard.
flyttar utomlands och söker därför en medarbetare
Business control BMOA is the unit responsible for fiför omedelbar anställning. Reseredovisningen benancial analysis and business control of the business unit
står för närvarande av 9 personer.
TDMA-systems.
Enheten har ansvar för granskning, registrering
och bokföring av reseräkningar. I arbetsuppgifterna • We are looking for a product profitability controller with overall responsibility for the product profiingår också att ge information om de regler, avtal
tability area. Your tasks will include being the main
och lagar som påverkar vårt resande.. Vi arbetar
interface between the business unit and our promed reseredovisningssystem RESER, PC-systemet
duct units in financial questions. You will also have
Atlas samt ekonomisystemet EPOS.
responsibility for product code consolidation, R&D
Arbetet är omväxlande och ger ett brett kontaktcontrolling and investment cases.
nät med bolagens anställda vilket ställer stora
krav på din samarbetsförmåga. Du bör dessutom
Your qualifications include a solid financial
vara nogrann och ha förmågan att arbeta självstän- education, work experience from similar tasks, exdigt. Då arbetet till stor del bygger på gällande recellent command of English, drive, speed and inise- Reglemente och lagstiftning är det önskvärt att
tative.
du har lätt för att tillgodogöra dig dessa och applicera dem på verksamheten.
Contact: Nils Emmelin, nils.emmelin@era.ericsDu är gymnasieekonom, gärna med erfarenhet
son.se, +46 8 4045282 Tom Larsson, Human
av ekonomi- och reseredovisningsarbete. Om du
Resources, tom.larsson@era.ericsson.se, +46 8
dessutom behärskar engelska i tal och skrift är
7641727 Application: Ericsson Radio Systems AB
detta en fördel.
KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl 164 80 STOCKHOLM elisabeth.grahl@era.ericsson.se
Kontakta: Pär Borg, tel 08-757 0 1 54 Anita
Gradin, tel 08-757 09 40 Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB E/EH Jan-Olof Segerfeldt 164 80
Ericsson Radio Systems AB, Kista
STOCKHOLMjan-olof.segerfeldt@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

REAL BUSINESS CONTROLLERS - GSM
SYSTEMS - EUROPE AND AFRICA
• Business controlling at ERA/LG is not mainly
about figures. In fact, it is more to do with business than financial figures. Of course, you cannot
be a business controller without understanding the
figures, but we expect more. Using your knowledge
of fina nce, business, products, customers, and
market development, we expect you to interpret
the figures, in order to drive the business towards
our targets. You work as part of a team consisting
of the business manager and the pricing manager.
You have prime r esponsibility for the financials
but your contribution as a team member is more
critical.
To be able to carry out your role effectively, you
must be an experienced controller, who understands Business controlling. Knowledge of GSM
products is advantageous but not critical, since
your role involves more about driving, realising opportunities, influencing , in fact anything that
enables achievement of the targets.
Contact: Sit Kow Yeung. phone +46 8 757 0070
Application: ERA/LGHS Marie van den Bos
Ericsson Radio Systems AB 164 80 Stockholm
Marie.vandenBos@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista
• Inom enheten financial control är vi idag 7 personer och söker nu en controller som dels ska arbeta som financial controller för några enheter inom vår organisation och dels ansvara för våra finansiella system för controlleranalyser. Tjänsten
ger en bra möjlighet att erhålla en helhetssyn över
en produktenhet innehållande teknikutveckling,
supply och marknad.
ARBETSUPPGIFTER: Att stödja chefer/projektledare inom PU-WRN i arbetet med planering och
uppföljning av ekonomiska mål och resultat.
Framställning av finansiella rapporter och utredningar. Ansvar för kontakten med ett av våra externa designcenter (LMF, EED, YRP etc) i forecast och
uppföljningsfrågor. Handha våra finansiella system
för controlleranalyser i såväl bokslut- som planeringsprocesser samt ge support till övriga controllers.
EGENSKAPER/KUNSKAPER: Vi söker Dig som är
civilekonom eller motsvarande och behärskar engelska i tal och skrift. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av kravställning på och användning av ekonomisystem. Erfarenhet av SAPR3 är en merit,
men inte ett krav. För att trivas i vår organisation
bör du vara utåtriktad, självgående och trivas i en
dynamisk och föränderlig omgivning.

KONTAKTEN NR 6 1999

EKONOMIASSISTENT/SEKRETERARE
Vill du vara en av oss som arbetar i framtidens framkant?
• Vi erbjuder dig ett stimulerande och självständigt arbete i en internationell miljö. Som ekonomiassistent kommer du att arbeta med enhetens
ekonomiska spörsmål. Hår ingår bl a avstämningar. månadsrapportering och fakturering. Som
sekreterare assisterar d u enhetschefen med vissa sekreterargöromål såsom bokning av resor, redovisning av reseräkningar, föra protokoll, publicering av patentstatistik etc. Du blir också enhetens
kontaktperson då chefen ej finns på kontoret.
Resor i tjänsten kan bli aktuellt fö r din del, dock ej
i någon större omfattning. Fördelningen mellan
tjänsterna är idag ca 80% som ekonomiassistent
och 20% som sekreterare.
Vi söker dig som har gymnasiekompetens, gärna med ekonomisk inriktning, några års arbetslivserfarenhet inom Ericsson. Som person har du lätt
för att kommunicera och samarbeta med andra
samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Du har förmåga at t prioritera och hitta kreativa lösningar i ditt dagliga arbete. Att du ser affärsmässigt på service är självklart för oss då du arbetar både med interna och externa kontakter.
Engelska behärskar du i såväl tal som skrift och
MS Officepaketet är ett välbe kant verktyg för dig
redan idag. Flexibilitet, organisationsförmåga, ansvarsfullhet, simultanförmåga och professionalism

WE NEED A CONTROLLER
WITH AN INTEREST IN
INTERNATIONAL BUSINESS
Business unit TDMA systems develops and markets
complete wireless communication solutions. With its
strong entrepreneurial spirit, the business unit has
established itself as one of the leaders in the wireless
communications field. Today nearly 50% of the world's
•wireless subscribers are connected to TDMA/l 36
systems.
• Our business environment is changing rapidly
and this puts new demands on us. To meet the
challenges of today and tomorrow we need a new
controller. We are now looking for a Market Area
Controller to work as responsible for specific markets within Asia. As a controller you will work closely together with Business Managers, project management, logistics and Market Units in all our
markets in a truly international environment. There
will be great opportunities for further personal development. As we are a large unit you will always
have a colleague to discuss and solve problems
with.
The Market Area Controller is responsible for a
number of markets regarding: analysis of actual
results, preparing and following up budgets/estimates/forecast, financial discussions with our foreign local companies, offer support; securing the
financial values in tenders, making profitability
analysis of contracts, structuring info flow when
contracts are executed, ad hoc management reporting.
The applicant must be prepared to travel and also occasionally work late hours.
We believe you are a goal oriented, analytical
and independent person who takes initiative and
have good social skills. For the position you need
to have a degree in Business Administration or
equivalent education and at least 3 years of relevant experience. Fluency in English both written
and spoken is essential.
Contact: Ulrika Almquist, phone 08-757 23 18 EMail: ulrika.almquist@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB ERA/A/AH Catrin
Dysing 164 80 Stockholm E-mail:
catrin.dysing@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJECT ECONOMIST/
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
• Do you believe the future lies in convergence
between fixed and mobile, telecom and datacom?
Do you believe that services will drive the new telecorns world? Do you feel passionately about communicating this to the media, and demonstrating
Ericsson's leadership of this area?
We have taken the best of the two worlds, the
former Network Intelligence organization at BN and
Value Added Services at BR, and merged them into PVAS: Product unit Value Added Services. With
a broader product range, and truly converging services to offer, we are ready to conquer the minds
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KONTAKTEN NR 6 1999
of the telecom community, and PR plays a key role
in this integrated communication strategy.
We need to reinforce our Financial Control Unit
with one person who would like to work with both
project and financial follow up incl. some administration. We offer you to be a part of a team of controllers and economists within the Product Line
Platform, which have a common responsibility to
support the organisation with project, financial
and operational control. We are soon going to be
located in new building at Sundbyberg.
As a project economist you will have the main
responsibility for co-ordinate the project processes
within the unit and the handling of monthly follow
up and also forecasts on project level. You will also contribute/assist to the economical analyses
on a financial- and project total level toghether
with our controllers
The work also includes project administration
and invoice handling for some part of the unit and
you will be responsible for the Product Line
Platform Financial web-page. We think that you are
an outgoing, self-running and easy co-operative
person with a good Ericsson experience. You have
some economist education, IT-knowledge (Office,
WWW) and good command of the English language. For right person there is good ability to grow
within the unit!
Kontakta: Britt Fredriksson 08-719 1999
britt.fredriksson@era.ericsson.se Ansökan märks
Project economist/admin, assistant: Ericsson
Radio Systems AB KI/ERA/LU/HS Anya
Brännström 16480 STOCKHOLM
anya.brannstrom@era.ericsson.se

Ericsson Real Estate & Services AB, Telefonplan

serviceinriktad person med gott ordningssinne och
hög social kompetens kan du vara den nya fastighetsekonom vi söker.

gistikflödet, utbildning och support till logistiker,
föreslå/utveckla hjälpmedel till logistiker. Support
till PU controllers ang sales vs volymer, marginaFASTIGHETSEKONOM
ler, analys av utfall etc.
Ericsson Real Estate & Services levererar tjänster inom Kontakta: Cecilia de Besche,08-719 01 45 eller
För denna befattning är Ericssonerfarenhet ett
Real Estate och Facility Management till
Lena Egerström, 08-719 02 16 Ansökan: Lena
krav. Vi önskar dessutom att du har ekonomisk
Ericssonkoncernen globalt. Vår affärsidé är att tillhan- Plogby lena.plogby@rem.ericsson.se
högskoleutbildning, att du kan arbeta mycket självdahålla produktiva arbetsplatser och miljöer för
ständigt och engagerat driva frågor under eget anEricssonmedarbetaren bättre än något annat alternasvar, ha god samarbetsförmåga, samt vara utåtriktiv.
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
tad och drivande. Du måste också vara noggrann,
positiv och initiativrik.
Ericsson Real Estate & Services har 400 anställda. I
Datorvana och kunskaper i MS Office-paketet,
den enhet som driver fastighetsutveckling finns idag ca
Inom Kl/ERA/L finns produktenheten "Base Station
samt goda kunskaper i engelska är ett krav då ar20 personer. Vår uppgift år att skapa produktiva arSystems" (BSS) som år ansvarig för utveckling och imbetsplatserför våra kunder. Vi gör det i konkurrens
plementering av nätverksprodukter för radio access som betet innebär internationella kontakter.
med övriga aktörer på marknaden och slipar ständigt
bygger på GSM standard.
Kontakta: Torbjörn Lindahl E-mail: torbjorn.linpå vårt arbetssätt för att ligga i täten. Ambitionen är
Du som vill jobba i en framgångsrik expanderande
dahl@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
att vara världsledande inom vårt område. Vi arbetar
verksamhet.'
Systems AB KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad 164
internationellt och våra kunder finns i länder över hela
80 STOCKHOLM
världen.
CONTROLLER
I kundprojektteam arbetar arkitekter, inredare, civilingenjörer och fastighetsekonomer tillsammans för
• Till Supply Unit AXE (LV/0) i Sundbyberg söker vi
att skapa suveräna, långsiktiga lösningar för våra
en Controller. Vi erbjuder dig ett stimulerande och
Ericsson Telecom AB
kunder. Lösningar som inte är statiska utan tänkta för
självständigt arbete med ansvar för ekonomiska
flexibilitet.
frågor och ekonomiska redovisning för supplyenheBUSINESS CONTROLLER
ten.
PU IP SERVICES
• Du kommer att arbeta med fastighetsfrågor
Controllerfunktionen inom SU AXE har följande
som rör bl a Ericssonkoncernens egna fastigheter
IP Services är en Product Unit inom BU Datacom
ansvarsområden: Leder forecastarbetet inom SU.
i Sverige. Arbetet innebär ekonomisk förvaltning,
Networks & IP Services. Vi arbetar med IP teknik och
Säkerställer ekonomisk uppföljning (linje,
hyresfrågor, investeringsanalyser värdering, fastigutvecklar produkter och nya applikationer för framtiorder&lager) av SU- verksamheten månadsvis.
hetsrättsliga frågor m m. Du ska också utföra ekoden, som exempel kan nämnas Voice over IP. Vi bar en
Analyserar och kommenterar bokslut. Stödjer linnomiska och juridiska bedömningar i fastignyskapande, annorlunda organisation med virtuella
jen med ekonomisk rådgivning. Utvecklar och inför
hetsprojekt och tillsammans med dina kollegor driproduktbolag och kompetensbolag. Vt sitter i inspirerutiner för ekonomiska flöden, t.ex kundanpassva metodutveckling.
ningar, återköp m.m. Definierar, inför och samman- rande lokaler i Älvsjö.
Det är viktigt att du har en god fastighetsekonoställer nyckeltalsmätningar. Driver åtgärder för att
misk utbildning samt något eller några års erfaren- förbättra kvaliteten i redovisningen, tex utbildning
• Vi söker nu en Business Controller med affärshet av liknande arbete. Är du en kundorienterad.
och support av logistiker, kvalitetsmätningar i losinne, erfarenhet och förmåga att självständigt

Endast Du är tillräckligt bra!
Local Communication

Systems är en ny enhet under

uppbyggnad riktad mot att bygga

Systemledare

flertjänstlösningar

Kontaktpersoner: Henrik Scharp, tel: 08-719 90 32,
henrik.scharp@era.ericsson.se

för hemmet, fastighetsbolag och lokalområdet. Vi tar

Flertjänstsystem över IP är framtiden men också

P-O Sjöberg, tel: 0 8 - 7 1 9 0 4 9 1 ,

utgångspunkt i slutanvändarbehoven och tar fram

utmanande ur teknisk synvinkel. Som systemansvarig

per-olof.sjoberg@era.ericsson.se

de tjänster som efterfrågas inom Video, Internet/

skall du ha kunskap inom: IP, system, Ethernet, kon-

Intranet, Telefoni och Telemetri och bygger dem

figurering av IT tjänster Trafikanalyser, IP och MAC

över en integrerad lösning baserad på fiber från hem-

Adressering och Security. Du är civilingenjör eller

met. Vi präglas av ett ungt gäng där kreativitet,

liknande.

Marknadsföring av nya produkter mot nya segment.

snabbhet och nya arbetsmetoder är ledstjärnor. Du

Kontaktperson: P-O Sjöberg, tel: 0 8 - 7 1 9 0 4 9 1 ,

Du är civilekonom eller liknande med erfarenhet av

har chansen att bli en del av ett mycket intressant

per-olof.sjoberg@era.ericsson.se

marknadsföring av kommunikationssystem, affärs-

Marknadsförare

område som vi och våra kunder tror är en viktig del

kunskaper, offerering och prissättning.

av Ericssons framtid.

Kontaktpersoner: Henrik Scharp, tel: 08-71990 32,

Vi behöver nu förstärka vår verksamhet

med

Produktledare
Framtagning och förverkligande av produktplanen.

följande tjänster.

Som produktledare skall du ha erfarenhet av pro-

Graphical Interface-person
I våra system ingår terminalutrustning med ett grafisk interface mot slutanvändare och operatör. Detta
interface är av mycket stor vikt för hur vårt system
och våra tjänster upplevs.
Du som söker bör ha högskoleutbildning med
erfarenhet av man-maskin interface för slutanvändartjänster och operatörer.
Kontaktpersoner: Anna Hrdlicka, tel: 08-719 27 18,

henrik.scharp@era.ericsson.se
P-O Sjöberg, tel: 0 8 - 7 1 9 0 4 9 1 ,
per-olof.sjoberg@era.ericsson.se

duktledning, upphandling av konstruktion, specifikationer av system och produkter. Du är civilingenjör eller liknande.
Kontaktpersoner: Sven Sjölinder, tel: 08-681 2 4 8 7 ,
sven.sjolinder@era.ericsson.se
P-O Sjöberg, tel: 0 8 - 7 1 9 0 4 9 1 ,
per-olof.s joberg @era.ericsson.se

Din ansökan med uppgift om vilken tjänst du söker
skickas senast den 30 april 1999 till:
Ericsson Radio Systems AB
F/HS Mari Skoglöf
164 80 Stockholm
mari.skoglof@era.ericsson.se

Projektledare

anna.hrdlicka@era.ericsson.se

Vi har ett antal kundprojekt med stor potential rik-

P-O Sjöberg, tel: 08-71904 9 1 ,

tade mot en ny marknad för Ericsson. Som projektledare har du god social- och organisationsförmåga

per-olof.sjoberg@era.ericsson.se

samt projektledar erfarenhet. Du har lämplig högskoleutbildning.

SW-designer av tjänster
Vi tar fram ett antal slutanvändartjänster som bokning- och passagetjänster som en del av våra system.
Detta är en början på ett mycket spännande område.
Här söker vi en civilingenjör eller liknande med

Kontaktpersoner: Massoud Saleknejad, tel: 08-71942 30,
massoud.saleknejad@era.ericsson.se
P-O Sjöberg, tel: 0 8 - 7 1 9 0 4 9 1 ,
per-olof.sjoberg@era.ericsson.se

kunskaper om grafisk design, JAVA, Databashanterare, ASP-Script, Java script, Schockware, HTML.
Dessutom erfarenhet av L/C+ + visual Basic är det en
fördel.

Kommunikatör
Här tar Du ansvar för kommuniaktionsplanen och
dess implementering. Du som söker bör ha lämplig

Kontaktperson: P-O Sjöberg, tel: 0 8 - 7 1 9 0 4 9 1 ,

utbildning med erfarenhet från information- och

per-olof.sjoberg@era.ericsson.se

kommunikationsbyrå.

Make yourself heard.
ERICSSON
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lågga upp arbetet inom området. En framgångsrik
kandidat har några års Ericsson erfarenhet och goda kunskaper om koncernens rapporteringssystem FIRE. Lämplig teoretisk utbildning är
Civilekonom eller med motsvarande utbildning på
högskolenivå.
För närvarande finns två personer som jobbar
med controlling, men vi behöver förstärkning. Som
Business Controller kommer du att ingå i ledningsgruppen för produkt enheten och jobba tätt tillsammans med PU-management. Arbetet innebär
även nära samarbete med produktbolags chefer
med att värdera affärer samt att analysera och följa upp affärsverksamheten.
Du förväntas även att pro-aktivt ifrågasätta, och
föreslå korrigerande /förebyggande åtgärder. Du
förväntas också identifiera förbättringsprojekt och
aktivt driva genomförandet av dessa.
Det finns stora möjligheter till ett omväxlande
arbete. Vi tror på teamarbete, individens egen vilja
att ta ansvar, fatta beslut och stå för konsekvenserna.
Som person behöver du vara utåtriktad, kommunikativ och stress- tålig. Tycka om siffror, ha lätt
för att samarbeta med olika typer av personer
samt flytande kunna tala och skriva engelska.
Endast intern rekrytering kan ske till denna position. Intresserad?

JOBBNYTT
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Ytterligare
språkkunskaper är också välkomna. Goda färdigheter i MS Office-paketet förutsätts. Vi jobbar med
SAP R/3.
Som person ska Du vara drivande, ha god samarbetsförmåga och vara öppen för förändringar.
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mm

Verksamheten i dessa grupper innebär täta kontakter med koncernens dotterbolag, de nya segmenten, affärsenheter och marknadsenheter världen över.
I arbetsuppgifterna ingår: handläggning av bolags finansiella rapportering, framtagande och
Ericsson Radio Access AB, Kista
sammanställning av finansiell information till styrelse och verkställande ledning, segmentsledning,
Kontakta: Kerstin Hanell, tfn 08-7574591. email:
marknadsenheter och affärsenheter, framställning
PROJEKTINKÖPARE
Kerstin.Hanell@eka.ericsson.se eller Stig
av underlag till koncernens årsredovisning, kvarTILL PRODUKTIONSENHETEN
Cederberg, personalavdelningen, tfn 08-7574792,
talsrapporter etc. utredning av konsoliderade efemail: Stig.Cederberg@eka.ericsson.se Ansökan
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produkfekter vid ägarförändringar inom koncernen, bemärkt Ekonom: Ericsson Components AB, N/K
tionsenhet. Vt finns i Kista och sysselsätter omkring
svarande av frågor rörande koncernens finansiella
Kerstin Jacobsson, 164 8 1 Kista
100 personer av totalt ca 1300 anställda vid Ericsson
rapportering, utbildning och stöd i redovisningsfråRadio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet
gor till koncernens dotterbolag och andra enheter,
är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät.
utveckling av processer och system, koordinering
Ericsson Radio Systems AB, Kista
av ekonomifrågor relaterade till moderbolagets
• Som projektinköpare kommer du att representekoncernledningsfunktioner och supportenheter,
ra produktionen under utvecklingsfasen av en proetablera rutiner för koncernens redovisning av baBUSINESS CONTROLLER PREPAID
dukt då du framför/bevakar produktionens intreslanserade styrkort.
Product Line Mobile Prepaid is a rapidly expanding
sen och sörjer för att produkterna volymsäkras.
Arbetet ger en mycket god överblick över konunit within Product Unit Value Added Services
Vidare skall du bidra med kompetens i projekten
cernens verksamhet och utveckling samt fördju(PVAS). We are now looking for a proactive and busi- pad insikt i hur koncernredovisning och operativ
genom att tillföra affärsmannaskap, leverantörness driven Business Controller to help us to secure a konsolidering fungerar i en stor internationell konskännedom, leverantörsstatus (leveransprecision
sound product contribution and expand our business. cern. Verksamheten är utpräglat systembaserad
kvalitet) osv. Arbetet i projekten ska leda till att
The Mobile Prepaid business is expanding heavily och kräver god PC-kompetens.
rätt val av leverantör görs så att vi på ett tidigt staand is driving the GSM subscriber growth all over the
dium volymsäkrar våra produkter samt utvärdeDu skall vara civilekonom, helst med inriktning
world. It is predicted that by year 2002, the majority of mot redovisning och finansiering och gärna med
rar/säker-ställer så att vi når optimal totalkostnad.
wireless subscribers -will be paying for their services in erfarenhet av studier eller arbete utomlands.
Vi söker dig som har teknisk eller ekonomisk utadvance. Wheter in mature or emerging markets, prebildning och även utbildning inom inköpsområdet.
Kontakta: Kompetenschef: Marianne Magnusson,
Vi är i dagsläget 10 personer som arbetar med
paid services clearly represent a growing revenue stre- ovanstående arbetsuppgifter och vi behöver förDu har bred erfarenhet av inköpsarbete och goda
tel: 08 - 719 52 92 eller HR: Annika Larsson, tel:
am for operators. Ericsson bos already established itself stärka våra grupper. Periodvis arbetar vi mycket inkunskaper i engelska. Som person är du utåtrik08 - 719 74 30 Ansökan senast 990430:
as the leader in the mobile pre-paid field, and there are tensivt tillsammans och vi sätter därför stor vikt
tad, analytisk, resultatorienterad och har en god
Ericsson Telecom AB Jila Persson ÄL/ETX/D/CH
many challanges ahead to meet the ever growing depresentationsförmåga samt har lätt för att förmed126 26 STOCKHOLM
vid flexibilitet och social kompetens.
mands from our existing and potential customers. The
la kunskaper.
Product Line is managed from Kista with design acti- Kontakta: Kinne Timner 719 9126, Gunilla
vities in Karlskrona and Dublin.
Ericsson Wireless Office, Nacka Strand
Johansson 719 2820, Mikael Elshult 719 4184
Kontakta: Lennart Bergqvist, tel 08-404 22 07
eller HF/LME/DC Richard Smedberg 719 4189.
Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 38 65
• As a Product Line Business Controller your main Ansökan: Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
ENHETSEKONOM &
tasks will be among the following: Total responsibi- HF/LME/P, Åsa Grundstedt, 126 25 STOCKHOLM
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM e-mail:
INFORMATIONSKOORDINATOR
lity for Business Controlling within the Product
e-mail: asa.grundstedt@lme.ericsson.se
christina.mattsson@rsa.ericsson.se
sokes till enheten Program Management - Mobility
Line. Actively take part in existing and new custoServers.
mer contracts related to financial results, pricing
and others. Be involved in the definition of referenProduktenheten Mobility Servers, som ingår i
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Affärsenheten Wireless Office, utvecklar, säljer och ce prices. Instill financial awareness in the
supportar nya avancerade mobila lösningar för privata, Product Line. Be involved in negotiations with third
ACCOUNTANT/CONTROLLER PRNP
KVALITETSINGENJÖR (PMQA)
publika och cellulära nätverk. Vt bar ett brett spektra party suppliers. Drive the rolling forecast and busiav kunder, från mindre företag på en ort till multina- ness planning process as well as Balanced
Product unit RNP (Radio Network Products), within • Till vår inköpsorganisation söker vi dig, kvalitetScorecard
tionella företag med kontor sammanbundna i världBMOA, is dedicated to development, supply, mainte- singenjör. Du kommer att planera, genomföra och
somspännande nätverk. Vi står för nytänkande och
You will also be a member of the Product Line
nance and marketing of radio products for TDMA &
följa upp kvalitetssäkring av leverantörer och deflexibilitet i arbetet, sitter i moderna lokaler i vackra
Management Team You will have extensive conPDC systems. PRNP also holds a responsibility for pro- ras produktionsprocesser beträffande kvalitet och,
Nacka Strand och har ett omfattande samarbete med tacts with Ericsson offices all over the world and
fitability in the product dimension (Product Unit
framöver, miljöaspekter (TQM, ISO9000,
vårt designcentrum i North Carolina, USA.
we therefore put great value on your social skills.
Contribution).
IS014000) i pågående utvecklingsprojekt på ECS i
You also have to be dynamic, market and business
Kista.
We need an accountant/controller that works with
• I arbetet som enhetsekonom ingår att självständriven, creative and take own initiatives. We belieKvalitetssäkringen innefattar riskanalyser och
forecasting, follow up, and day to day matters within
digt upprätta budget och estimat för enheten.
ve you have a M Sc degree with some years of exkapabilitetsstudier samt bedömning av logistik, fiour product provisioning units. The tasks comprise
Uppföljning av resultat, både kostnader och intäkperience from similar tasks.
R&D- and line accounting as well as enhancement of nansiell status, miljöaspekter och produktionskater inom linjen och i projekten. Ditt fokus kommer
ourfinancial routines. A certain degree of product pro- pacitet. Arbetet är inriktat på långsiktighet och helatt vara på intäkt - och kostnadsuppföljning. Du
Kontakta: Mats Hellman +46 8 404 39 97
hetssyn mellan leverantörerna och ECS. Tjänsten
fitability controlling will also be included.
kommer att vara enhetens stödperson i ekonomats.hellman@era.ericsson.se Ansökan märks
innebär resor, många kontaktytor både externt och
mifrågor samt arbeta som kontaktperson mot
Business Controller PrePaid: Ericsson Radio
• The controlling unit itself will consist of 5-6 peointernt inom Ericsson samt att du arbetar i ett utandra ekonomienheter inom Wireless Office.
Systems AB KI/ERA/LU/HS Anya Brännström 164
ple and will work in close connection with R&D ma- vecklande och spännande område där "det hänSom informationskoordinator kommer du främst 80 Stockholm anya.brannstrom@era.ericsson.se
nagement as well as PU management. Since conder"!
att arbeta med strukturering, koordinering och imsiderable changes are taking place and a new orDin bakgrund är civilingenjörsexamen med inplementering av projekt och produktinformation via
ganization is being implemented, you need to be
riktning på kvalitetsteknik, Industriell ekonomi elWWW.
Ericsson Radio Systems AB
goal oriented and have a driving personality. This
ler motsvarande erfarenhet inom kvalitets- och/elDu kommer att ansvara för att samordna publialso means that there are golden opportunities to
ler miljöområdet. Goda kunskaper i engelska är ett
ceringen av projekt- och produktinformationen på
influence the methodology and processes of the
krav samt att du, som person, är strukturerad, driEKONOM
vårt intränat för såväl externa som interna intresPU within your area.
vande, har god samarbetsförmåga, flexibel, van
senter. Eftersom ditt fokus kommer att vara på
Inom KI/ERA/L finns produktenbeten "Base Station
You should hold a BA in Business
att hålla presentationer. Vi förutsätter att du har
projekt- och produktverksamheten på enheten så
Systems" (BSS) som är ansvarig för utveckling och hn- Administration (equivalent to the Swedish
grundläggande datorkunskap.
ställer det krav på en stor vilja att förstå verksamplementering av nätverksprodukter för radio access som Civilekonom) and preferably have some prior
heten och dess krav på IT-miljön så att informabygger på GSM standard.
Ericsson knowledge. Fluency in English and a serKontakta: Sivert Kvarnéus, tfn 08-585 317 60,
tionskvaliteten blir hög. För att uppnå de kraven
Du som vill jobba i en framgångsrik expanderande vice minded attitude are required.
mailadress: sivert.kvarneus@ecs.ericsson.se
kommer du att arbeta tillsammans med och vara
verksamhet.'
Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB
kravställare mot vår IT avdelning. Du kommer även
164 80 Stockholm Att: Mia Hjertén
PRODUCT PROFITABILITY
att ansvara/pusha för användandet av nya IT-verk• Till enheten Business Control (LV/E) söker vi en
CONTROLLER PRNP
tyg samt att weben används aktivt I projekten för
Ekonom (LV Controller). Vi erbjuder dig ett stimuleinformationsspridning.
rande och självständigt arbete med ansvar för att
Product unit RNP (Radio Network Products), within Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
Vi tror att du är utåtriktad, flexibel och har förstötta LV:s enheter i ekonomiska frågor och ekoBMOA, is dedicated to development, supply, maintemågan att på egen hand driva aktiviteter framåt.
nomiska redovisning.
nance and marketing of radio products for TDMA &
PURCHASE AND
Du bör ha erfarenhet av IT-arbete och ha en god
Du analyserar avvikelser mot forecast vad avser
PDC systems. PRNP also holds a responsibility for proSUPPLY MANAGEMENT AXE
ekonomisk utbildning i botten med erfarenhet av
kostnader, personal och investeringar, samt jobbar fitability in the product dimension (Product Unit
moderna IS/IT-verktyg. Att behärska engelska I tal
med förbättringar inom ekonomiområdet för att
Contribution). We need a controller that works with
Leadthne, delivery precision and complete deliveries are
och skrift är en självklarhet.
öka linjens kostnadseffektivitet. Du tar fram direkdevelopment and follow up of tools and routines for pro- focused within Business Unit GSM Systems. In order
tiv för LV:s forecast. Det finns många frågor att ta
duct profitability.
to reach our goals a new unit for purchase and supply
Kontakta: Johan Ruden. Program Management,
tag i eftersom verksamheten expanderar.
You will also participate in the business cases for new management AXE within Logistics Management
tfn 08-422 32 80. Johan.ruden@ebc.ericsson.se
För denna befattning är Ericssonerfarenhet ett
products as well as follow up of profitability in the pro(ERA/LV/L) has been formed. The unit is responsible
eller Cecilia Backström, Controller, tfn 08-422 02
krav. Vi önskar dessutom att du har ekonomisk utduct life cycle.
for negotiating and signing contracts with suppliers,
33 Cecilia.backstrom@ebc.ericsson.se Ansökan:
bildning, att du kan arbeta självständigt och engaensuring that suppliers can meet demands from the
NA/EBC/EN/H Elisabeth Lindgren tfn 08-42
gerat under eget ansvar, ha god samarbetsförmå• The controlling unit itself will consist of 5-6 peoTTC-process, and securing complete supply packages
20361, personal MEMOID: EBCELN ERICSSON
ga, samt vara utåtriktad och drivande.
ple and will work in close connection with R&D ma- needed in the TTC-ftowfor new product packages.
BUSINESS NETWORKS AB Enterprise Networks SDu måste också vara noggrann, positiv och initinagement as well as PU management. Since con131 89 STOCKHOLM
ativrik.
siderable changes are taking place and a new or• We are headed for high speed and accuracy in
Datorvana och kunskaper i MS Office-paketet,
ganization is being implemented, you need to be
our TTCflow.To be able to support Supply Unit
samt kunskap i engelska är ett krav då arbetet ingoal oriented and have a driving personality.
AXE with qualified first tier suppliers, we need to
Ericsson Components AB, Ekonomiavdelningen
nebär internationella kontakter.
This also means that there are golden opportunitireinforce the unit with an additional person who
es to influence the methodology and processes of
can work with: identifying and building partner relaKontakta: Karin Hellblom, E-mail: karin.hellthe PU within your area.
tions with suppliers for new products, developing
EKONOM
blom@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
You should hold a BA in Business Administration
and negotioating commercial and logistical
Ericsson Components AB tillhandahåller avancerade Systems AB KI/ERA/LV/HS Kerstin Almblad 164
(equivalent to the Swedish Civilekonom) and have
contracts with our suppliers, maintaining informaprodukter av världsklass inom områdena mikroelektro- 80 STOCKHOLM
prior experiences in the field of product profitabilition about our products and supplier base TTC
nik och energisystem, samt optokomponenter.
ty controlling.
systems, participating in ensuring smooth releaMikrovågskomponenter och tntregreade moduler för
Knowledge about the Ericsson organization is an
ses of new product packages.
tillämpningar i Ericssons produkter, samt for utvald
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Corporate
advantage. Fluency in English and a service minThe work requires a good understanding of busiextern telekommunikations- och elektronikindustri.
Financial Control
ded attitude are required.
ness practices as well as of TTM and TTC-flows.
Previous experience from sales, purchasing, logis• Vi söker en ekonom som ska arbeta inom EKAs
Contact: Anders Asplund, Controller PRNP +46 8
tics or distribution is an asset. An excellent comEKONOM
ekonomiavdelning främst med kundreskontrahan585 30559 Anders.Asplund@era.ericsson.se
mand of the English language is required as well
tering.
• Corporate Financial Control, HF/LME/DC söker
Application: Ericsson Radio Systems AB AH/HS
as good analytical and communication skills.
nya medarbetare till grupperna som ansvarar för
Du har ekonomiutbildning, lägst gymnasieekoElisabet Grahl 164 80 STOCKHOLM.
den legala- och operativa konsolideringen av
nom, och några års erfarenhet inom arbetsområContact: Leif Lasson, phone: 08/585 34 633
Ericsson.
det, helst inom Ericsson.
Leif.lasson@era.ericsson.se Benita Nilsson,

Human Resources, phone:08/757 19 14
Benita.nilsson@era.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB Kerstin Almblad
LV/HS 164 80 STOCKHOLM
Kerstin.Almblad@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Gävle

INKÖPARE ICKE PRODUKTIONSMATERIAL
• Inköpsavdelningen PG/I söker en inköpare av
icke produktionsmaterial - dvs inköp av bl.a PC,
datortillbehör, kontorsutrustningar mm.
Som inköpare ansvarar Du för att förhandla
och upprätta avtal, utveckla samarbetet med leverantörerna, följa upp leverantörernas förmåga
att uppfylla ställda krav. medverka vid bedömning
av nya potentiella leverantörer.
I arbetet kommer Du att ha ett nära samarbete
med såväl IT-enheten m.fl inom övrig
Gävleorganisation.
Du som söker har sannolikt teknisk och/eller
ekonomisk utbildning, kommersiell läggning och
goda kunskaper i engelska språket. Vi ser helst
att Du också har tidigare erfarenhet inom det
kommersiella området.
Självständighet, flexibilitet, scocial kompetens
och förmåga att fungera i samarbete med andra
människor är viktiga egenskaper i arbetet som inköpare.
Kontakta: PG/IC Anders Wennberg, tel 026156106Anders.wennberg@era.ericsson.se
Ansökan senast 990406: Ericsson Radio
Systems AB PG/HS Kerstin Almstedt
Kerstin.almstedt@era.ericsson.se Skolgången
17, Box 6206, 800 06 GÄVLE

iTFinrar
Ericsson Radio Access AB, Kista

KVALITETSSAMORDNARE
TILL PRODUKTIONSENHETEN
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet. Vifinns i Kista och sysselsätter omkring
100 personer av totalt ca 1300 anställda vid Ericsson
Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet
är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät.
• Vi söker en kvalitetssamordnare till en av våra
produktverkstäder.
Du kommer i huvudsak att arbeta med koordination av kvalitetsutveckling, handha klagomål
från kund, utbilda medarbetare i "Kvalitet för
mig", driva SMT (Seven Management Tools) och
QT (Quality Tools), genomföra korrigerande åtgärder samt utveckla kvalitetssynen inom enheten.
Vi söker dig som är högskoleutbildad med inriktning kvalitet. Du har erfarenhet av kvalitetsarbete - helst inom elektronikindustrin, samt SMT
ochQT.
Som person är du en kämpe som har lätt för
att entusiasmera och motivera arbetsgrupperna
till att ständigt förbättra verksamheten. Du är
analytisk, initiativrik och drivande.
Kontakta: Jonas Ekholm, tel 08-757 3367 PerGunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM e-mail:
christina.mattsson@rsa.ericsson.se

Ericsson Telecom AB, Telefonpian TN

QUALITY ENGINEER,
ACCESS PRODUCTS
The Access area is changing and growing rapidly. We
see an increasing demand for more bandwidth,
Internet and ATM compability, as well as support for
new services. At the same time -we must secure our
margins by developing products at minimum cost in
the delivery flow. Product Unit Access and Product offerings within Wireline Systems i created to meet the
customers and end-users need for future Access solutions. We are working with a small company approach
which means that we take an end-to-end product and
business responsibility.
• Sub Product Unit Access 910 designs program
for ISDN and PSTN lineboards. Our responsibility
covers application SW for traffic and protocol
handling, and HW controlling SW. We are looking
for you who want to work with quality issues. The
work involves building up quality systems that will
increase our product quality and customer satisfaction. The work environment will be both within
ongoing projects and in the line. You will work
with quality measurements, quality assurance in
projects, process improvements and also be our
representative in quality networks.
You have good skills in English, taking initiatives and like to work in teams.lt is a plus if you
previously have worked with quality issues or sof-
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tware design and want to use your experience to
improve our way of working and the quality of our
products. You have an upper secondary level
(Gymnasium) or a university degree.
Contact: Roger Eriksson, 08-719 5658, etxroge@tn.etx.ericsson.se or Kerstin Halén HR 08719 6701, Kerstin.Halen@etx.ericsson.se.
Application: Ericsson Telecom AB, PU
Access&Product offerings, Roger Eriksson,
TN/ETX/X/AAG, 126 25 Stockholm Mark your application with Quality/ PU Access&Product
Offerings

GMmnir
Ericsson Radio Systems AB, Kista

CUSTOMER PROJECT MANAGER
GSM ON THE NET
GSM and Internet are the greatest hits in the communication world today. We are a newly built organization to integrate these two into one Voice Over IP
GSM system. The product is called "GSM on the
Net" and is now being launched globally Our customers include GSM operators, Service Providers and
Internet Service Providers. The end-user is the
Enterprise.
• We are looking for Customer Project Managers
with experience of running customer implementation project in the GSM or the IT world.
As a Customer Project Manager you will be responsible to implement the contracts taken in a
region.
However, you will also be involved in pre-sales
and sales activities. You will work in cooperation
with Ericsson local companies.
You have a university degree with atleast 3
years of relevant experience in project management.
You speak and write english fluently. As a person you are result oriented, open-minded, and enjoy working in an entrepreneourial organisation.
Join us and be a part of an organisation that
will play a key role in shaping the future of
systems integrating GSM and IP.
Contact: LRG/XC Bengt-Åke Ljuden (+46-70-577
1020) or human resources Jan Björson (+46-858533872 ). Application: Ericsson Radio
Systems AB LR/HS la Pettersson. 164 80
STOCKHOLM

BID & CONTRACT MANAGER
• We are seeking individuals with ambitions, initiative and drive that will support our Business
Managers with marketing and sales activities,
tender preparations, contract-negotiations with
customer and follow up of our implementation
projects.
You will be responsible for project teams producing tenders, where commercial co-ordination
and calculations are important ingredients for the
work. You will also be responsible for the transfer
of the project to the Customer Configuration
Center and for monitoring contract budget and
contract fulfillment.
We work with the full range of Ericsson's product portfolio, offering our customers infocom solutions tailored to their needs.
The work includes frequent contacts with other
Ericsson units such as MU/KAM, as well as with
external suppliers and customers. Bid Manager is
also involved in Push Team activities for his/her
markets. Applicants must be prepared to travel.
The successful candidate has an academically
degree and a minimum of five years experience of
the telecom/infocom industry. You are service
minded, outgoing, well structured and have a drive to get things done. Fluency in English is a requirement and other languages a plus. Previous
experience from tender projects and /or international experience is a merit.
You are welcome to contact us for further information!

Contact: Antonia Hägg+ 46 8 719 0025, Human
Resource: Helene Palm + 46 8 719 6941

Ericsson Radio Systems AB, Kista

KAM - KEY ACCOUNT MANAGER PARAGUAY
The wireless communicationsfieldis one of the most
dynamic and expansive industries of this century.
Today, Ericsson's TDM4 (IS-136) products and services support 35% of the world's wireless subscribers.
New and dynamic applications such as Wireless Data
(via CDPD), PrePaid, PCS and Wireless Office, are
forgmgnew frontiers within the TDMA (IS-136)
wireless world. With it's strong entrepreneurial spirit,
the TDMA Systems business unit has established itself
as a leader within the Ericsson group to meet challenges of today and tomorrow in this dynamic wireless
communications market.
• Our markets in the Latin American region are
growing rapidly and we're now looking for a KAMKey Account Manager for Paraguay. As our Key
Account Manager you will exceed customer expectations. You will have the overall business responsibility consisting of sales, marketing, implementation and support. Through excellent customer relationships and internal contacts, you will
ensure top quality work throughout the TTC process in order to achieve the required consolidated bottom line.

SAUARE
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade marknadsbolag i Sverige. Vi verkar på en
av världens mest spännande och avreglerade marknader, med en ständigt
expanderande infrastruktur för tele- och
datakommunikation.
Ericsson Sverige AB:s kunder ligger i framkant när det gäller områdena tele-,
datakommunikation
och IP. Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. Våra kunder är operatörer, samt
såväl privata som offentliga organisationer i Sverige.
Företaget består av cirka 600 medarbetare med starkt kundfokus. Vi har kontor
bland annat i Malmö, Kumla, Göteborg och Nynäshamn. Huvudkontoret ligger på
Kungsholmen i Stockholm.
Public Safety & Industry är en enhet inom Ericsson Sverige AB. VI ansvarar för
marknadsföring och försäljning av Ericssons samlade produktsortiment
till Polis,
Räddningstjänst,
Socialstyrelsen samt hela privata
företagssektorn.

Vi söker flera säljare med placering i Stockholm. Idag är vår verksamhet
indelad på Storkundsförsäljning och försäljning via Partners/återförsäljare.
Vi ser en positiv utveckling med nya möjligheter och söker därför
förstärkning.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PRICING MANAGER
GSM ON THE NET
GSM and Internet are the greatest hits in the communication world today. We are a newly built organization to integrate these two into one Voice Over IP
GSM system. The product is called "GSM on the
Net" and is now being launched globally. Our customers include GSM operators, Service Providers and
Internet Service Providers. The end-user is the
Enterprise.
• As Pricing manager you will be defining price
strategies, price models and price levels for GSM
on the Net. You will work with price coodination
and monitor what is happening on the market.
You will work closely with our customers. Value
for money is the key word.
We expect you to have a university degree in
economics/marketing and some years of working
experience in price management. Experience
from the IT industry is a merit.
As a person you have excellent analythical
skills, a good driving ability and a progmatic approach. You are not afraid of trying new ways of
doing things.
Join us and be a part of the revolution now taking place in Telecom.
Contact: LRG/XC Bengt-Åke Ljuden (+46 8 757
2808) or Jan Björson, human resources, +46 8
58533872 Application: Ericsson Radio Systems
AB KI/ERA/LR/HS la Pettersson. 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Telecom AB

CUSTOMER GROUP "NEW MARKETS" WIRELINE SYSTEMS
The customer groups within Wireline Systems are the
main interfaces to the market units. In the customer
group NEWMARKETS we work with CIS, the
Baltic states, most of Centraler Eastern europé',
Middle East and Africa.
We are located at HE Our activities in Africa are
bandied by our organisation in Spain.

SÄLJARE PARTNER
Du kommer att få ett affärsmässigt ansvar för såväl befintliga som nya
marknader inom mobil datakommunikation. Arbetet innebär att aktivt
stödja lokala partners i form av oberoende bolag.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av partners/återförsäljare. Det
är också en stor fördel om du har kunskaper och erfarenhet av datakommunikation.

SÄLJARE STORKUND
Du kommer att få ett affärsmässigt ansvar för såväl befintliga som nya
account inom mobil datakommunikation. Du får arbeta nära kunden och
på olika nivåer, för att alltid kunna erbjuda kunden en lösning från
Ericsson.
Vi söker dig som är affärsman ut i fingerspetsarna och har erfarenhet av
försäljning mot storkund. Det är också en stor fördel om du har ett brinnande intresse för datakommunikation.
Vad gäller dina personliga egenskaper är det ett måste att du kan arbeta
självständigt med en hög grad av initiativtagande och förmåga att ta ett
affärsmässigt helhetsansvar.
Ett utåtriktat sätt med god förmåga att se och skapa affärsmöjligheter
kombinerat med ett förtroendeingivande sätt måste också till.
Arbetet innebär en hel del resor. Vad gäller språkkunskaper är givetvis
engelska i tal och skrift ett absolut krav och ytterligare språkkunskaper en
merit. Du har troligen en akademisk bakgrund samt en stark vilja att lära
mer.
För mer information kring tjänsterna kontakta
Göran Lindström, Partnerförsäljning
Tel 070/518 6303, goran.lindstrom@ese.ericsson.se
Lars Hallström, Storkundsförsäljning
08/579 18359, lars@hallström@ese.ericsson.se
Eva Carin Svensson, Personal
Tel 08/579 18420, evacarin.svensson@ese.ericsson.se
Ansökan skickas senast 30 april 1999 till
Lena Simonsson
Ericsson Sverige AB
Personalfunktionen
126 25 Stockholm
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To be successful you need to be excellent in
building relationships, in a proactive way drive for
results, and enjoy being a team player in an entrepreneurial environment. You have a M.Sc. or equivalent with at least 10 years of experience within
the telecom industry with preferably at least 2
years of TDMA marketing experience.
Contact: Patricia Baena, Business Area Manager
+ 46 8 .404 5313 E-mail:
Patricia.baena@era.ericsson .se Application:
Patricia Baena, Business Area Manager + 46 8
.404 5313 E-mail: patricia.baena@era.ericsson
.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

JOBBNYTT
Contact: Ll/H Mattias Eriksson, phone: 46 8 404
73 23 E-mail: mattias.eriksson@era.ericsson.se
LI/KC Hans Jarne, phone: 46 8 757 29 23 E-mail:
hans.jarne@era.ericsson.se LI/GC Mats Storsten,
phone: 46 8 757 39 05 E-mail:
mats.storsten@era.ericsson.se LI/FC Roger
Andreason, phone: 46 8 757 39 12 E-mail:
roger.andreason@era.ericsson.se LI/DC Piet
Grootenboer E-mail: piet.grootenboer@era.ericsson.se Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LI/HA Lise-Lotte Ramneby 164 80
Stockholm E-mail: lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se

Ericsson Communkaitons solutions Enterprise
Systems

Ericsson communications solutions for enterprise
networks combine and improve advanced -ways of exTDM4 Systems - BMOA is one of tbe fastest growing
changing information via voice, data, video and evolving future media. This requires a true understanding
business units witbin Ericsson Radio Systems. We are
of bow businesses and professionals interact - an untbe market leaderforcellular telephone systems and
services based on TDMA standards. Our mobile telep- derstanding that goes far beyond meetingJust tbe techhone system, CMS 8800, is the most sold system in tbe nological requirements.
world, and our markets around tbe world are growing
Our customers include owners of small to large enterprise networks, local as well as multinational. We also offer solutionsforInternet service providers. We deli• Within our business unit, TDMA Systems, we
ver quality ofservice over converged networks. We proare looking for competent Market Introduction
vide staff with full onsite and ojfsite mobility. We inManagers to ensure professional product launtegrate computer and telephony applications on tbe deches of the total BMOA product and service offersktop. We enable coordination ofall business interacing. This function resides on the business unit letions over tbe media of choice. In essence, we help busivel with the "Market Introductions and Solutions
nesses forge enduring relationships with customers.
Marketing" unit.
This position requires extensive commercial as
MARKETING MANAGER,
well as some technical comr>etence. The successPERSONAL EFFICIENCY
ful candidate will be able to formulate clear, concise commercial arguments based on the various
• Ericsson is focusing on the area of personal efnew products launched by the different Product
ficiency, i.e. in applications and tools which increaUnits. As market introduction manager you will stse efficiency, and allow the employee to be flexible. We respond to the new ways of working by ofrengthen the commercial competence and value
fering applications and tools that enable staff to
awareness of our business solutions worldwide.
be more efficient.
Value based selling, segmentation and the use of
business cases as sales and marketing tools will
One of the key factors to make this happened is
greatly help you carry out the market message and mobility solutions, which are easy to use and sell.
sales strategy based on our customers needs. An
As a Marketing Manager within the Personal efextensive and successful market introduction reficiency area, you are responsible for: Marketing
quires clear marketing messages, a good value
planning. Market analysis. Customer profiling.
Market introduction. Market requirements on devecommunication and a well-thought marketing camlopment of the associated products and services.
paign consisting of press releases, trade press articles and promotional material.
We measure the performance in financial
Parallel to the market introduction tasks you will
terms, and through customer satisfaction programs. You will work with an international team,
also be responsible to market commercially imporand you will have a number of customer contacts
tant solution areas for the business unit. These
to get close to the market place. Your primary insolution areas consist of cross Product Unit offerterface will be sales- and marketing units in
ings that no single Product Unit will take the reEricsson worldwide.
sponsibility to market. In order to accomplish the
above-mentioned you should enjoy traveling, builWe believe that you have international experiending relationships on a high level and working in
ce, are salesoriented, flexible and fluent in
an international environment.
English.
These positions require co-ordination of different functions, both within the parent company
MARKETING MANAGER,
and subsidiaries. It is therefore essential that you
SYSTEM & NETWORK MANAGEMENT
are outgoing, independent, creative and a driver
with interpersonal and communication skills that
• Efficient Network and management administrawill allow you to convey a very positive and profestion tools are essential to control the quality and
cost off an enterprise communication system. We
sional image in this highly visible position. You
have today very powerful products within the area,
should have several years' experience working
which have been proven to meet the market dewith marketing in an international business envimands of today. We expect a substantial growth in
ronment. Fluency in English is required. For the
this are, and we are now looking for a Marketing
right person the future is bright!
Manager.
Contact: Martina Breitenstein, AM/MMC, phone
You are as a Marketing Manager, within the
+46 8 404 46 28, martina.breitenstein
System & Network management area, responsible
@era.ericsson.se Dag Amemo. AM/MM, phone
for: Marketing and Business plans. Market analy+46 8 585 305 80, dag.amemo@era.ericsson.se
sis. Customer profiling. Market introduction.
Application: Ericsson Radio Systems AB AH/H
Market requirements on development of the assoMarie Hällgård 164 80 STOCKHOLM marie.hallciated products and services. (D.N.A - Dynamic
gard@era.ericsson.se
Network Administation)
We measure the performance in financial
terms, and through customer satisfaction proEricsson Radio Systems AB, Kista
grams.
You will work with an international team and you
will have a number of customer contacts to get
GSM NEW ACCOUNTS AND UMTS
close to the market place. Your primary interface
MARKETING MANAGEMENT
will be sales- and marketing units in Ericsson
ER4/U GSM New Accounts and UMTS Marketing
worldwide. You will also have a close contact with
Management is the marketing ér saks organisation for our product unit in California, USA.
new GSM accounts and all UMTS harness at (iS\ I
We believe that you have international experienSystems, (BMOG). LI represents an organisation with ce, are salesoriented, flexible and fluent in
competence and resources in the area of Business
English.
Management, Business case analysis, BUI management
and Price management. LI also bos the functional reContact: Olle Svensson, Manager Direct Channel
sponsibility witbin GSM Systems for tbe following
Phone: +46 8 422 0511 E-mail:
competencies: Price Management, Bid Management
olle.svensson@ebc.ericsson.se Application:
and Business case analysis.
Susanne Pettersson, NA/EBC/EN/H E-mail: Susanne. pettersson@ebc.ericsson.se
• UMTS sales will start up seriously during 1999.
We need to strengthen our Business Management
with commercially oriented people with the experiEricsson Radio Systems AB, Kista
ence and background in following areas: Core
Network. Radio Network. Operations & Project
MARKETING SUPPORT
Management. Applications. Terminals.
You will work as a member of a Business Team
Business Strategy and Planning (ERA/LG/SM) is a
with the responsibility for a number of dedicated
unit witbin the Business Management Europe and
accounts.
Africa (ERA/LG). We are responsible for Business
We are also looking for people with extensive
Strategy, Business Intelligence, Price Management and
experience in Sales and Marketing that can take
Marketmo Support towards existing customer accounts
up the role as Team leader for the Business
wit hin the areas of GSM, SMTand TACS.
Teams.
For position at Ll/D the location is Rijen The
• We are now looking for an additional person to
Netherlands.
join the Marketing Support team. We are respon-

MARKET INTRODUCTION MANAGER

sible for Internal Market Launches, Account
Planning, Market Message Management and
Market Research.
When working in the Marketing Support team
you will actively support Business Managers in the
Kista organisation as well as Key Account
Management teams at the local companies.
Among your responsibilities will be: To plan and
drive internal market launches of new releases
and solutions. To serve as a facilitator for the account planning process at different accounts, and
provide input to account plans regarding suitable
strategies. To use information on market trends,
competition, market studies etc to position and
shape our Market Messages.
The position requires both commercial and
technical competence. The ideal candidate will have at least 2-3 years of experience in marketing
and sales of mobile telephony systems, with a
good understanding of operator issues on competitive markets. Expert ence in Value Based Selling
is a plus, since a lot of our work is focused around
the VBS concept. A university degree in engineering or economics is required and fluency in the
English language, both written and oral, is necessary. As a person we believe you are result oriented, creative and willing to take initiatives.
Contact: KI/ERA/LG/SC Per Sjöden, phone +46 8
764 16 13, per.sjoden@era.ericsson.se
KI/ERA/LG/SM Anette Lundvall, phone +46 8 404
66 23, anette.lundvall@era.ericsson.se
Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LGHS Marie van den Bos 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

BUSINESS MANAGER NETWORK
OPERATORS HARDWARE SERVICES
• We are looking for two new colleagues to work
with us as business managers within Network
Operators Hardware Services, for the region
Europe, Middle East and Africa. You will be responsible for customer satisfaction and the financial result within your designated region.
This means that you will mainly work with:
Account management. Technical sales support.
Supply implementation and monitoring.
The persons we look for, have a good business
understanding and are fluent in English.
Experience from logistic operations in an international environment is a qualification.
You will be stationed at the regional office in
Kista, Sweden.
Contact: Michael Humer + 46 8 585 339 85, michael.humer@era.ericsson.se Charlotta Rydgren,
+ 46 8 404 28 07, charlotta.rydgren@era.ericsson.se Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LY/HS Viveka Viklund 164 80 STOCKHOLM viveka.viklund@era.ericsson.se

Ericsson Telecom AB, Telef onplan, Stockholm
Wireline Systems Customer Service Solutions

SALES MANAGER
• To meet the challenges of growth and profitability within Customer Service Solutions, we need people to join our results-oriented Sales "TigerTeam. Professionals, with varying backgrounds,
and with the motivation and ability to achieve high
targets are needed. We work in a highly focussed
group, but interface with a large global team, so
good teamwork is essential.
Your responsibility will be to drive the sales of
profitable Service Contracts to our installed base.
You will need to establish internal Ericsson support at both Regional and Local market levels, and
work closely with Account teams to gain customer
buy-in for our Service Contracts. You must be able
to travel extensively.
Your Profile: Experience in Services or Solutions
sales. Experience in Telecoms and/or I.T. sectors.
Ability to communicate well at all levels in Ericsson
and the customer. Experience in handling contract
negotiations and outlining proposals. Good track
record in successful marketing/sales roles.
International experience. Sound business acumen.
What's in it for You: Work on a high profile project. Dynamic working environment. International
contacts with Ericsson and Operator management.
Opportunities for advancement. Results based rewards. Travel.
Contact: Paddy O'Leary +46 8 7191045
paddy.oleary@ericsson.com or Gabriella Gerdin
+46 8 7197930 gabriella.gerdin@etx.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

WIRELESS DATACOM
MARKETING AND SALES
• Are you up to the challenge of winning the
hearts of our customers by guiding them into the
next big money generating business? Are you adventurous enough to market and sell wireless data
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solutions to them? Are you interested in being one
of the pioneers that will lay the foundations for
Wireless e-Solutions? We - Wireless Datacom
Marketing and Sales - are a unit within Ericsson
Radio Systems responsible for making a difference in the success of Wireless Datacom solutions.
Our responsibilities encompass the marketing
and technical support of our complete Wireless
Data product and service portfolio, the management of our Wireless Internet Solutions packaging
program, a leading competence management, and
the handling of various market projects. Co- operating with other instances, we handle GSM standard solutions such as High Speed Data, General
Packet Radio Services (GPRS) as well as other solutions such the WISE? (Wireless Internet
Solutions) program and end-user applications
(Mobile Banking, etc.). GSM Data is presenting our
customers and us a giant world of new business
opportunities. We need to conquer this rapidly expanding area with the help of ambitious goals and
objectives, motivated and skilled people and,
most important of all, a winning spirit.
If you are very ambitious, smart, creative, fun,
outgoing, persistent, have an outstanding drive,
social, analytical, have a Master of Science in
Engineering / Datacom, as business oriented as
Gordon Gecko (*), do not accept a "no", spread
enthusiasm into your surroundings, an achiever
with an entrepreneurial spirit, and think wireless
datacom could be as much fun as a Friday night
outThen you are invited to have the opportunity to
join the Ericsson Wireless Datacom Champion
Team and pursue our goals.
PS: Did we mention that the nature of these positions entails many customer meetings and thus,
certain availability for shorter travel periods abroad?
Watch the movie "Wall Street" and you will understand We need to expand rapidly with
Competence Managers, Market Development
Project Managers, Marketing Managers, and
Solution Managers in order to define and deliver
Wireless Internet solutions and support our local
companies around the world market & sell our existing and new products, platforms, and applications!

COMPETENCE MANAGEMENT
• As Competence Manager, you shall cater for raising the Account Management organisation competence level in the global Ericsson world in order
to reach a critical mass of sales force for GSM datacom products and solutions. To ensure this you
would need to set up and run a program of which
the elements could be network build-up, training
courses, seminars and events.
You would be dedicated to competence activities that span over the following: Set-up of competence profiles for Sales and Engineer force working in the area of Wireless Data. Implement competence projects at Local Companies. Creation of
training packages and functioning as mentor.
Responsible for an excellent On the Job Training
program for datacom.

MARKET DEVELOPMENT
PROJECT MANAGEMENT
• As Market Development Project Manager you
will drive the usage of Datacom in GSM and
establish Ericsson as a supplier of services and
applications in key markets. This project includes
working with all players in the value-added chain
(distribution channels, applications, GSM / IT platform, joint marketing-).
You would be dedicated to project activities that
span over the following: Establish the project and
steering form with the relevant Account
Management Organisation. Ensure project is driven with a focus towards the goal of increasing datacom in GSM. Co-ordinate various activities at
Account Mgmt organisation in order to spread
knowledge and gain synergies. Introducing the
most suitable solutions in operator networks. Coordinate the activities from concerned Product
suppliers, both from Ericsson and other parties.
Be up to date with application development projects avoiding double work. Measure and report
the progress. Spread information about the project
achievements to other local, companies and operators.

MARKETING MANAGEMENT
• As Marketing Manager you will be assigned the
responsibility of both internal and external marketing of our GSM Data solutions. You are supposed
to handle issues related to both the datacom commercial impact as well as the Ericsson complete
wireless data product portfolio. To convey new
trends, business opportunities and solutions from
Ericsson to our customers.
You would be dedicated to marketing activities
that span over the following: Support local account
management organisations with operational sales
support required to win new business. Customer
presentations all over the world for all levels within
the customer's organisation. Representing
Ericsson at exhibitions and large events (chairman, speakers). Internal presentations (Business

Units, Local Companies, training, -) Marketing
Guides production. Going through Business
Cases on our products with customers showing
the commercial viability for the investment.
Negotiation and Pricing support. ? Content responsibility towards production of marketing material in terms of OH-presentations, marketing
messages, advertisement campaigns. Transfer of
competence, understanding, and knowledge
within the area of wireless data market and products to the Business Units and Local
Companies.

SOLUTION MANAGEMENT
• As Solution Manager you will be assigned the
responsibility to co- operate with our local companies in order to design, offer, and sell a solution
based on Ericsson and partner products and services, addressing a market opportunity or need
for our customers.
You will establish a professional sales process
for our GSM Data products. You will be involved in
our tendering / offering activities and pro-actively
sell our data solutions towards our local companies and customers. Further, you would work with
sales packaging such as producing Marketing
Guides, Pricing Strategies, communication material, etc.
You would be dedicated to activities that span
over the following: Analysing customer need/market opportunity. Design solution for customers
based on Ericsson and partner products. Assist
local companies in the sales and implementation
process of the solution. Tendering / offering activities and pro-active selling. Assist in the
establishment of customer projects.
Contact: Fadi Pharaon, tel. +46 8 757 56 07, Email: fadi.pharaon@era.ericsson.se or Per
Andersson, Human Resources, tel +46 8 404 59
96, E-mail: per.e.andersson@era.ericsson.se
Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LHS Birgitta Ahrebo 164 80 STOCKHOLM
E-mail: birgitta.ahrebo@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

PROJEKTLOGISTIKER
FÖR SUPPLY UNIT AXE
Supply Unit AXE (f.d. CCL-AXE) tillbär produktenheten Base Station Systems (ERA/LV) och ansvarar fir leveranser av AXE-produkter till GSM,
NMToch TACS över hela världen.
• Denna enhet behöver förstärkas med ytterligare logistiker för att klara den volymökning som nu
sker liksom de allt högre kraven på leveranstider,
leveransprecision, kompletta leveranser och servicegrad till våra kunder.
Du skall ansvara för att vi levererar kompletta
noder till våra dotterbolag och direktmarknader,
inklusive mjukvara och vissa implementeringstjänster enligt den metodik som tagits fram
inom BMOGs förbättringsprogram Word Class
Supply.
Vi söker alltså Dig som vill jobba med framtidens logistik inom GSM Systems för AXE och
som tror dig om att ha förmågan att driva komplexa nodleveransprojekt.
Du bör ha goda kunskaper i logistikarbete. Om
du har jobbat med AXE år det en klar merit. Du
bör också ha förmåga att driva projekt och hålla
alla berörda informerade.
Vi tror att en lämplig bakgrund är att Du har
kunskaper om industriell logistik, antingen genom
högskoleutbildning eller gedigen erfarenhet från
området. Du skall vara serviceinriktad, ha ett utpräglat ordningssinne, vara drivande och van att
arbeta självständigt. Engelska i tal och skrift är
en självklarhet.
Kontakta: Hans Hammarfors tel + 46 8
4046529, hans.hammarfors@era.ericsson.se,
för mer information. Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB LV/HS Kerstin Almblad 164 80
Stockholm kerstin.almblad@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB. Marievik
Local Communication Systems är en ny enhet under
uppbyggnad riktad mot att bygga flertjänstlösningar
fir hemmet, fastighetsbolag och lokalområdet. Vi tar
utgångspunkt i slutanvändarbehoven och tar fram de
tjänster som efterfrågas inom Video,
Internet/Intranet, Telefoni och Telemetri och bygger
dem över en integrerad lösning baserad på fiber till
hemmet. Vi präglas av ett ungt gäng där kreativitet,
snabbhet och nya arbetsmetoder är ledstjärnor. Du har
chansen att bli en del av ett mycket intressant område
som vi och våra kunder tror är Ericssonsframtid.Vt
behöver nu förstärka vår verksamhet medföljande
tjänster.

MARKNADSKOMMUNIKATÖR
• Här tar Du ansvar för kommuniaktionsplanen
och dess implementering. Du som söker bör ha
lämplig utbildning med erfarenhet från information- och kommunikationsbyrå.
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MARKNADSFÖRARE
• Marknadsföring av nya produkter mot nya segment. Du som är Civilekonom eller liknande med
erfarenhet av marknadsföring av kommunikationssystem, affärskunskaper, offerering och
prissättning.
Kontakta: Henrik Scharp, tel: 08-719 90 32, henrik.scharp@era.ericsson.se P-0 Sjöberg, tel: 08719 04 9 1 , per-olof.sjogren@era.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/F/HS Mari Skoglöf 164 80 STOCKHOLM
mari.skoglof@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AREA MANAGER NEW PRODUCTS SALES
The -wireless communications field is one of the most
dynamic and expansive industries of this century.
Today, Ericsson's TDMA (IS-136) products and services support 50% of the world's wireless subscribers.
New and dynamic applications such as PrePaid,
Wireless IP (via CDPD) PCS and Wireless Office,
are forging new frontiers within the TDMA (IS136) wireless world. With it's strong entrepreneurial
spirit, the TDMA Systems business unit has
established itselfas a leader within the Ericsson group
to meet challenges of today and tomorrow in this dynamic wireless communications market.
New WIN based applications are becoming an increasingly important part of the BMOA portfolio and
are today constituting a very big part of the total sales.
The new products and service sales unit is the driving
force to continue this growth.
• We are now looking for experienced, energetic
and ambitious individuals that are ready to take
up the challenge as Area Manager- New Products
Sales for either North America, Latin America or
Asia.
Main responsibilities and tasks: Meet the goals for sales of new products in the region.
Actively drive sales of new products in the region
directly towards our customers and through the
local sales organizations. Frequently handle
customer presentations and negotiations in the
relevant markets.
The candidate should preferably have the following qualifications: Documented sales experience. Completed university degree, M.Sc., MBA
or similar. Five years working experience from the
datacom or telecom industry. Strong perseverance and "drive". Fluency in English and good command of other relevant languages. Experience
from the region in question.
This position will offer you the possibility to
work in a stimulating international environment,
with a high degree of own responsibility, as well
as the chance to build up an extensive contact
network.
Contact: AM/RPCHarald Nabseth, phone +46 8
757 35 62 Harald.Nabseth@era.ericsson.se or
AM/RC Håkan Olsson, phone +46 8 757 0 1 59
Håkan.Olsson@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB AH/H Annelie
Gustafsson 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, BMOA Global
Pricing, Kista

SENIOR STRATEGIC
PRICING MANAGER
The BMOA organization and the role of BMOA
Global Pricing: BMOA develops, manufactures and
sells the Cellular systems AMPS and TDMA (IS136) for North American, South American and
Asian markets. Currently we are at the start ofa major technology evolution from Circuit Switched
towards Packet Switched. This marks a dramatic
change m customer demands, market development, coming products and last hut not least in the business logic in out markets. New products like Packet Data
backbones and new Radio base products are being developed with very different characteristicsfromtoday's
products. BMOA Global pricing has a strategic role in
this evolution. New products and new standards have
to be positioned and priced, often in new and innovative ways, withoutjeopardizing the existing circuit
switched business. A great challenge with great opportunities.
• Worktask: Be responsible for the pricing of
BMOA's product portfolio. Develop and implement price strategies and price structures for global markets. Work in close cooperation with
Product Units and Product Managers. Work in close cooperation with the Price Manager (and sales) of the different markets.
Qualification and competence: MSc in
Economics and/or Engineering. Minimum 5 years
of work experience. Expericence of Mobile
Telecom industry - telecom understanding/technical understanding is required. Experience from
marketing/product management or sales. You
should have excellent analytical skills, a healthy
business sense, good communicator skills and

an ability to drive and motivate people. Fluency in
English is required.
Contact: Ragnar Klingberg, tel +46-8-585 313
53, e-mail: ragnar.klingberg@era.ericssori.se
Thomas Van-Bunningen, tel+468-4049407
Application: Ericsson Radio Systems AB AH/H
Marie Hällgård 164 80 Stockholm

Ericsson Radio Systems AB, Kista

AREA MANAGER-SERVICES SALES,
LATIN AMERICA AND ASIA
The wireless communications field is one of the most
dynamic and expansive industries of this century.
Today, Ericsson's DAMPS/AMPS products arid services support 50% of the world's wireless subscribers.
New and dynamic applications such as PCS, Wireless
Office, Fixed Wireless, and Wireless IP (via CDPD)
are foraging new frontiers within the D-AMPS/AMPS wireless world. With it's strong entrepeneural spirit, the Cellular Systems- American Standards
(RMOA) business unit has established itselfas a leader within the Ericsson groupto meet challenges of today and tomorrow in this dynamic wireless communications market.
Services are becoming an increasingly important
part of the RMOA portfolio and are today constituting
almost a fifth of the total sales. The service sales unit is
the driving force to continue this growth.
• We are now looking for two experienced, energetic and ambitious individuals that are ready to
take up the challenge as Area Manager- Service
Sales for either Latin America or Asia.
Main responsibilities and tasks: Meet the goals for sales of services in the region. Actively drive sales of services in the region directly towards
our customers and through the local service sales organizations. Frequently handle customer
presentaions and negotiations in the relevant
markets.
The candidate should preferably have the following qualifications: Completed university degree, M.Sc., MBA or similar. Five years relevant
working experience and ideally two years sales
experience from the datacom or telecom industry.
Strong perserverance and "drive". Fluency in
English and good command of other relevant
languages. Experience from the region in question.
This position will offer you the possibility to
work in a stimulating international environment,
with a high degree of own responsibility, as well
as the cahnce to build up an extensive contact
network.
Contact: AM/R Jens Johansson, phone +46 8
404 9114 Jens.Johansson@era.ericsson.se
AM/R Klaus Meyer, phone +46 8 404 25 85
Klaus.Meyer@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB AH/H Annelie
Gustafsson 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Component Distribution, Kista
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic
Distribution A B är en av de ledande distributörerna i
Norden inom området elektronikkomponenter. Vt omsätter drygt 1 miljard kronor och antalet anställda är
ca 220 personer. Vi har kontor i alla nordiska länder
samt Europakontor i Tyskland och England. Vt söker

PRODUKTCHEF RF/HF
• Som ett led i vår satsning på att marknadsföra
tele- /datakommunikationskomponenter i Europa
behöver vi utöka vår organisation med en produktchef inom området RF/HF. Du kommer att ansvara för teknisk marknadsföring av RF/HF-komponenter från några världsledande tillverkare till ett
antal utvalda kunder i Europa. Din uppgift blir också att ge applikationsstöd till dessa kunder.
Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå och erfarenhet av utveckling/konstruktion
av elektronik med inriktning på RF applikationer.
Tidigare erfarenhet från halvledarleverantör alt.
distributör är naturligtvis meriterande.
Vi arbetar i trevliga lokaler i Kista.
Kontakta: Lars Mistander, tfn 08-757 5341 eller
Bitte Rutberg, personal, tfn 08-757 4712.
Ansökan märkt "ECD" senast 990423: Ericsson
Electronic Distribution AB Att. Ingela Ström 164
81 KISTA-STOCKHOLM E-mail:
ingela.strom@eke.ericsson.se

Ericsson Components AB, Energy Systems
Division Kungens Kurva

ACCOUNT MANAGERS
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsfor produkter for telekommunikation såsom strömfirsörjnmgsutrustnmgar och -system, klimatsystem samt
energiövervakningssystem och energirelaterade tjänster.

• Vi expanderar och behöver därför förstärka
säljstyrkan med två Account Managers. Tjänsten
innebär att du har ansvaret för försäljning av
OEM-relaterade produkter mot en eller flera av våra Ericssonkunder. Du kommer att ansvara för försäljningskedjan från offert till order inklusive avtal och kontraktsförhandlingar. Din uppgift blir att
vårda och utveckla goda relationer med kunden
samt att säkerställa att Energy Systems produkter ingår i alla kundens system/applikationer.
Du som söker är en drivande och affärsorienterad civilingenjör eller mellaningenjör med marknadsinriktad påbyggnad alternativt civilekonom
med teknisk grund, med några års erfarenhet
som kundansvarig säljare. Du har lätt att knyta
kontakter samt har goda kunskaper i engelska
både i tal och skrift. Du har förmågan att se helhetsperspektiv och lägga upp strategier för försäljningen mot kunder av betydande storlek, där
ett brett och djupt kontaktnät är avgörande för
framgång. Vi tror också att du har ett genuint intresse för teknik.
Kontakta: Tomas Andersson, tfn: 08 - 721 7204,
e-post: Tomas.Andersson@eka.ericsson.se eller
John Gustafsson (Personal), tfn: 08 - 721 6723,
e-post: John.Gustafsson@eka.ericsson.se .
Ansökan märkt K99027 senast 990415: E-post:
Kristin.Engh@eka.ericsson.se alternativt Ericsson
Components AB Energy Systems Division
KK/EKA/K/P Kristin Engh 164 8 1 KISTA - STOCKHOLM

BEEE0
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

PERSONALSEKRETERARE
Business Management & Support Middle East och
Asia-Pacific ansvarar fir marknadsföring, försäljning
och implementering av mobiltelefonisystem baserat på
GSM standarden.
Avdelningen består av 46 personer i Sverige och 15
kontraktsanställda i Asien, vi sitter idag i
Sundbyberg men kommer flytta till Kista innan sommaren.
• Till enheten söker vi dig som självständigt kan
arbeta med varierande personaladministrativa
uppgifter.
Bland arbetsuppgifterna ingår bl a administration kring anställningsärenden, löner & belöningar, vara sammanhållande vid uppgörande av enhetens rotationsprogram för lokalanställda samt
uppdatera personalrelaterad information på enhetens websida på intranet. Dessutom ingår arbete
med enhetens kvalitetsfrågor.
Arbetet ställer höga krav på god administrativ
förmåga, social kompetens, flexibilitet och ordningssinne. Du måste ha Ericsson erfarenhet och
behärska MS Office-paketet. Då vi arbetar i en internationell miljö måste du behärska engelska i
tal och skrift.
Kontakta: Eva Fransson, tel 08-757 57 38
Christel Bjurevad, tel 08-757 35 18 Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB SG/ERA/LOH
Christel Bjurevad 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

STUDENTKONTAKT
• Här är jobbet för dig som arbetar på Ericsson
med personalfrågor och som nu vill specialisera
dig inom området studentkontakter!
Till vår stabsenhet Human Resources and
Organization söker vi en person som skall ansvara för GSM Systems kontakter med högskolestuderiter. Inom GSM Systems är vi idag ca 4 000
anställda och goda kontakter med högskolor och
studenter är mycket viktigt för vår strategiska
kompetensförsörjning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att
vara: Koordinera och deltaga på arbetsmarknadsdagar. Arrangera och deltaga på studiebesök och
företagskvällar. Vara GSM Systems kontaktperson mot studenter och högskolor. Koordinera ansökningar om praktik-och examensarbeten.
Du kommer även till viss del stödja våra personalenheter inom GSM Systems i rekrytering av nyexaminerade ingenjörer.
I ditt arbete kommer Du att ha ett nära samarbete med den koncernansvarige för studenkontakter samt personalenheter och linjechefer inom
GSM Systems.
Du som söker det här arbetet har ett brinnande
intresse för högskolelivet och utbildningssystemet. Det är meriterande om Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med studentkontakter. Som
person är Du utåtriktad, självständig och har förmåga att bygga egna nätverk.
Lämplig bakgrund är högskoleutbildning inom
personalområdet.
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Kontakta: Per Andersson, tel 08-404 59 96
per.e.andersson@era.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LH/S Birgitta
Ahrebo 164 80 STOCKHOLM
birgitta.ahrebo@era.ericsson.se

JOBBNYTT
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marketing & sales support, develop and maintain
Partner relationship, monitoring of business results globally, monitoring of customer satisfaction,
participating in business & service development.
We also looking for two Product Managers whoEricsson Radio Systems AB, Kista
se primary tasks are: global product management,
development of service offerings, e.g. for VPN,
Ericsson Telecom AB
Pre-Paid, Call Centre etc. development of pricing
PRODUCT MANAGER CUSTOMER
guidelines, development of supply strategies . forSERVICES GSM ON THE NET
mulation of global business strategies.
HR SPECIALIST
GSM and Internet are the greatest bits in the commuWe also looking for people who have general
nication world today. We are a newly built organizaVar? Segment: Network Operators & Service
knowledge and experience from one of these areProvidors BU: Datacom Networks & IP Services PU: tion to integrate these two into one Voice Over IP GSM as: Telecom industry. VAS services (VPN, Pre-Paid,
system. The product is called "GSM on the Net" and is
Infrastructure
l&B, Call Centre, etc). Service Delivery / Service
now being launched globally. Our customers include
Inom PV Infrastructure arbetar vi med att ta fram
Provisioning / Service Management. Enterprise
GSM operators, Service Providers and Internet
produkter och lösningarfor att hjälpa Ericsson in i
networks.
Service Providers. The end-user is the Enterprise.
Datacom världen. Den mest kända just nuärAXD
Also people whom: are positive, open minded
301, en ATM switch för data och telekommunikation,
and thorough, are reliable, conscientious, self-mo• We are looking for Product Managers with exten- tivated, can work well in a team, can work indepenmen vi har mycket mer på gäng-.
sive experience from GSM and/or the IT industry
dently, are able to seek out and find information,
Vi är 250personer i Sverige och vi har samarin the field of Customer Services, basic services
are interested in participating in customer prohetspartners i hl.a. USA, Storbritannien och
as well as professional services.
jects.
Frankrike.
As Product Manager you will analyse the market
Travelling is part of the job, since the unit is reHur? På en ny marknad som rör sig snabbare än
needs and translate this into product plans and ofsponsible globally for Service Delivery Solutions
någonsin krävs kraftsamlingar inom områden som services. Experience from marketing and sale is
attract and retain the best talents, competence & know- ferings. You will prepare business cases, value argumentation and pricing strategies for the market.
desirable but not necessary. Successful candidaledge management, compensation and benefits.
You will participate in marketing and sales activitites will be further trained based on their previous
• För närvarande är jag ensam inom
es.
knowledge and skills.
Infrastructures HR funktion. Linjecheferna och jag
You speak and write english fluently. As a perbehöver någon att diskutera och vidareutveckla HR
son you are result oriented, open-minded, and enContact: Dick Molnår +46 8 681 2392 E-mail:
tillsammans med. Just nu, med vår nya organisajoy working in an entrepreneourial organisation.
dick.molnar@etx.ericsson.se Liselotte Wanhov +
tion som håller på att hitta sin form, finns stora
Join us and be a part of an organisation that
39 348 5111937 E-mail:
möjligheter att som HR specialist verkligen påverwill play a key role in shaping the future of
liselotte.wanhov@etx.ericsson.se Laila Engren,
ka riktningen för verksamheten.
systems integrating GSM and IP.
Human Resources +46 8 585 30100 E-mail:
Du kommer att både ha ansvar för speciella HR
Laila.engren@era.ericsson.se Application:
områden inom PU:n, liksom inom BU:n, vilka beror
Contact: LRG/XC Bengt-Åke Ljuden (+46-70-577
Ericsson Radio Systems AB NH Towa Raak 164 80
i stor utsträckning på dina intressen. Även HR an1020) or human resources Jan Björson (+46-8STOCKH0LMtowa.raak@era.ericsson.se
svar för enheter inom Infrastructure kan ingå.
58533872). Application: Ericsson Radio Systems
AB LR/HS la Pettersson. 164 80 STOCKHOLM
BU HR funktionen inom Sverige håller på att
Ericsson Radio Systems AB, Marievik
byggas upp med delvis ny besättning och inom
PU:n är detta en ny befattning vilket ger stora möjEricsson Radio Systems AB, Kista
Local Communication Systems är en ny enhet under
ligheter att själv påverka innehållet i jobbet. Jag
uppbyggnad riktad mot att bygga flertjänstlösningar
förväntar mig att du vill arbeta nära linjen och vill
för hemmet, fastighetsbolag ock lokalområdet. Vi tar
föra HR som disciplin framåt.
SYSTEMLEDARE,
utgångspunkt i slutanvändarbehoven och tar fram de
Var? Vi inom BU Datacom Networks & IP
DRIFT OCH UNDERHÅLL
tjänster som efterfrågas mom Video, Internet/Intranet,
Services har vårt huvudkontor i Boston, USA.
PU-WRNsystemledning (ERA/RT) ansvarar för arTeleföni och Telemetri och bygger dem över en integreVi inom PU Infrastructure finns i Nacka. Älvsjö
kitektur och funktionalitet inom radioaccessdelarna av rad lösning baserad på fiber till hemmet. Vt präglas av
och Boston. Din arbetsplats blir i huvudsak Älvsjö.
Ericssons kommersiella WCDfrlA-system som för när- ett ungt gäng där kreativitet, snabbhet och nya arbetsHur? Ring mig eller skriv om du är intresserad
varande är under utveckling. En viktig del av radiometoder är ledstjärnor. Du har chansen att bli en del
av att få veta mer.
nätets funktioner är relaterade till Drift och underhåll av ett mycket intressant område som vi och våra kunav enskilda noder (element management) och av hela
der tror är Ericssonsframtid.Vi behöver nu förstärka
Kontakta: Jan Malmqvist. tel. 08 719 5748,
radioaccessnätet (Sub-network management). Vi arbe- vår verksamhet medföljande tjänst.
ETX.ETXJMT, jan.malmqvist@etx.ericsson.se
tar med Drift och underbållslösningar som bygger på
CORBA, Java och TCP/IP.

PRODUKTLEDARE

FlMiHillitil
Ericsson Radio Systems AB, Kista

VILL DU VARA MED
OCH BYGGA DEN NYA VÄRLDEN?
Supply enhetens ansvar sträcker sig från underleverantör till she- leverans, dvs vi ansvarar för att rätt produkt är pä rätt plats vid rätt tidpunkt hos kund. Detta
innebär att slutkonfigureringen av PU- WRNs produkter är av väsentlig betydelse i supph-flödet för att
klara de uppsatta kraven på korta ledtider, hög flexibilitet och högt ITO. Vi befinner oss idag i ett expansivt
skede och behöver forstärkning inom enheten Supply
Planning - PU-WRN.
Enheten Supply Planning har en central roll i supph-flödet och kommer att arbeta nära marknadsenheter.
Supply Unit (SU), interna och externa produktionsenheter, produktledning och -utveckling.
• Din uppgift blir att via projektform bygga upp PUWRN's Supply Unit samt att bygga upp formerna
för Supplier Management.
Du som söker är en lagspelare som är öppen
för förändringar och ser fram mot nya utmaningar,
har ett starkt entreprenöriskt intresse, är analytisk, samt har ett tekniskt allmänintresse och ett
gott affärsmannaskap. Du har förmågan att entusiasmera din omgivning, du tar egna initiativ och
har en hög personlig drivkraft för att infria uppsatta mål. Tidigare erfarenheter som projektledare
ses som meriterande.
I gengäld erbjuder vi dig ett spännande och utmanande arbete i en dynamisk och stimulerande
miljö, med stora möjligheter för vidareutveckling.
Kontakta: Marcus Fahlström, tel 08-585 322 74
marcus.fahlstrom@era.ericsson.se Björn
Anderson, tel 08-757 06 60
bjorn.anderson@era.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB R/HS Inger Holmgren
164 80 Stockholm
inger.holmgren@era.ericsson.se

• Arbetet vid systemledningen innebär framtagning och analys av funktioner och principer för hur
ett WCDMA radionät skall hanteras. Vi använder
Use Case-analys i hög utsträckning i detta arbete.
Arbetet innebär också koordinering med aktiviteter
utanför produktenheten, såväl inom andra delar av
Ericsson som hos våra kunder och leverantörer. En
del av dessa kontakter sker inom standariseringsorganet 3GPP (Third Generation Partnership
Program) där Ericsson spelar en aktiv roll.
Kontakta: Jan Haglund, tel: 08-764 19 33 jan.haglund@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB R/HS Inger Holmgren 164 80 STOCKHOLM inger.holmgren@era.ericsson.se

• Framtagning och förverkligande av produktplanen. Som produktledare skall du ha erfarenhet av
produktledning, upphandling av konstruktion, specifikationer av system och produkter. Du är civilingenjör eller liknande.
Kontakta: Sven Sjölinder, tel: 0 8 * 8 1 24 87,
sven.sjölinder@era.ericsson.se P-0 Sjöberg, tel:
08-719 04 91, per-olof.sjoberg@era.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/F/HS Mari Skoglöf 164 80 STOCKHOLM
mari.skoglof@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

The Wireless LAN Systems unit is aiming to exploit a
brand new worldwide market for Ericsson. We intend
to make high performance LANs wireless to let
CREATING THE FUTURE TOGETHER WITH
Notebook and PDA users remain networked while on
the move within the Intranet, but also to public hotOUR CUSTOMERS
spots operated by Internet Service Providers and
The BU Professional Service is established and expan- Cellular operators.
ding with many new agreements signed with internaOur offer is both a radio access including radio base
tional Operaton. Our customers operate in a dynamic, stations and PCMCIA terminals, and IP/Ethernet
deregulating market with new players and increasingly network solutions to make it a highly secure and mobile
tough competition. In close co-operation with our custo- access. Product Manager, Wireless LAN systems
mers, we develop and make their business operations
mare efficient and help them to strengthen their compe- • We are looking for a product manager for our
titiveness. Our offering ofservices includes business con- system offers in the Wireless LAN product area.
sulting, telecom management solutions, network operaYou, as a product manager will have a broad
tion and maintenance.
contact area within and outside our organisation,
defining the product outline and providing for its
competitiveness. You will work both towards our
GLOBAL PRODUCT MANAGERS technology development to define product plans,
SERVICE DELIVERY SOLUTIONS
and towards the customer interface to e.g. produ• The changing telecom market, with increased
ce tender offers and retrieve feedback on product
competition, resulting in demand for new and moacceptance. You have a good understanding and
re complex network managed services (e.g. VPN),
interest in the datacom business and the underlyhas boosted the need for services within Service
ing technologies.
Delivery Solutions (SDS). SDS have a number of
We expect you to be well experienced in product
services which are designed for network operators
management in similar product areas, and you ha(both fixed and mobile) who wish to launch televe a good feeling for what is required to make this
com managed services and who require assistanoffer a commercial success! Commercial Product
ce in how to manage the process of providing
Manager, Public operator solutions
network services to their customers. This includes
We are looking for a commercial product manaassisting with e.g. implementing a service delivery
ger for our system offers in the Wireless LAN proorganisation and connecting customers to their
duct area.
network.
You will handle contacts with Internet service
The Service Delivery Solution unit at Telecom
providers and Cellular operators, both in separate
Management & System Integration is building a
discussions around the WLAN application, as well
team of Product managers who in cooperation
as together with other Ericsson product units. You
with our Competence Centre will ensure that
will, when required, be able to take the discusEricsson can offer a range of competitive SDS sersions all the way to conclusion of commercial
vices.
contracts.
At this moment we are looking for one Product
We expect you to be well experienced from proManager who primary tasks are: global product
duct management or operator sales in similar proEricsson Radio Systems AB, Kista

KONTAKTEN NR 6 1999
duct areas, and that you have a strong business
interest!
Product manager; Standards, Regulation and
Industry co-ordination activities We are looking for
a product manager to co-ordinate our efforts in the
standards and regulations arena, and also our
Industry contacts.
Your role will be to set the strategies regarding
standards activities and regulatory activities, such
as political lobbying for spectrum allocation.
Moreover, you will lead our activities to co-ordinate
the Hiperlan industry around common release goals and interoperability agreements.
We expect you to be well experienced in setting
strategic goals, and to convert these into results
by lobbying towards and coordination of external
parties.
Contact: Mikael Jonsson, tel: 08-757 3626, mikael.jonsson@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/F/HS Mari
Skoglöf 164 80 STOCKHOLM
mari.skoglof@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

STRATEGIC PRODUCT MANAGER
FOR RADIO NETWORK O&M
The product unit Radio Network Products provides
competitive Radio Network Products for TDMA, i.e.
the American Cellular Standard. Strategic Product
Management has the overall profitability Responsibility
for the product portfolio.
• We are now looking for a product manager
within the area of Operation and maintenance
within the radio network.
Strategic product management has the overall
task of defining profitable TDMA radio products.
Typical task is to define customer related requirements on products, define product strategies, create business cases and initiate and follow up design together with system management and design organization. To keep close contact with
customers and together with the customer define
requirements on new products, define prices and
be involved in early marketing activities.
We are looking for a Product Manager within the
area Operation and Maintenance. The main focus
will be on 3rd generation TDMA system based on
EDGE but since wé are migrating from today's TDMA system, also existing platform must be considered. We offer you a challenging position including opportunity to interact with customers both
for defining requirement and making product presentations. Since these task cover both market
competence and as well as system competence
we put strong requirement on you. We hope that
you are person that have good social skills, a good
driving ability, a pragmatic approach. You are not
afraid of trying new ways of doing things. M.SC. or
B.SC and at least 5 years of experience of telecom
/IT solutions are prerequisites.
Contact: Johan von Perner, phone +46 8 757 39
78 johan.von.perner@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB AR/HS Elisabet Grahl
164 80 STOCKHOLM elisabet.grahl@era.ericsson.se

Ericsson Hewlett-Packard AB

PRODUCT ARCHITECT/CHIEF
DESIGNER - NEW PRODUCT FAMILY
• EHPT has decided to widen its product portfolio
by initiating development of a new product family
within the area Telecom Management Systems. As
Product Architect/Chief Designer you are responsible for design and the technical co-ordination in
one or several projects for the product area. You
will work with requirement analysis together with
product specialists and project managers.
As Product Architect/Chief Designer you participate in or lead pre-studies. You will also develop
parts of the product. It is important that you have
broad technical knowledge, sound knowledge and
experience of object-oriented development combined with experience in building systems with layered architecture.
Competence requirements: Minimum of five
years experience in software development; design,
implementation, test and maintenance.
Experience from several of the following areas:
NT/UNIX, C++/Java, relational databases, Corba,
applications development, web technology, telecom operators.
Personal characteristics: organised, creative,
result-oriented, a team player.
Experience of working with telecom operators or
Network Management products is highly valued.
Location: Stockholm
Contact: Ingrid Bokinge, 08€85 2146 or 070*85
2146, e-mail: ingrid.bokinge@ehpt.com.
Application marked VK/199/2, latest 990401:
EHPT, Jessica Dyrendahl EHS/FP, 126 25
Stockholm e-mail: ehsjob@ehpt.com.

Vill du jobba i ett företag där
förändringen är konstant?
För drygt 120 år sedan öppnade en ung värmlänning vid
namn Lars Magnus Ericsson sin egen verkstad på
Drottninggatan i Stockholm.
Då var det väl ingen som trodde att hans ambitioner
att förbättra en märklig uppfinning, kallad telefon, skulle
leda till ett företag som idag är världsledande på telekommunikation. Men sagan är sann. Företaget som fortfarande bär den unge värmlänningens namn sysselsätter
över 100 000 personer i 140 länder.

NYNÄSHAMNSFABRIKENS AFFÄRSIDÉ
ÄR ATT ARBETA MED NYA PRODUKTER
INOM ANTENNÄRA OMRÅDET.
Som NPI-fabrik arbetar vi med nya produkter. I praktiken innebär det att vi medverkar vid konstruktion av
nya produkter, vi drar igång serietillverkningen av
dessa och när produkten är stabil och vi har fått u p p
volymen flyttar vi delar av tillverkningen till andra
fabriker. V)et ställer stora krav på vårt k u n n a n d e och
vår vilja och innebär därmed att vi har intressanta
arbetsuppgifter art erbjuda inom följande områden.

Kvalitetsprojektchef
Du har ledningsansvar för kvalitets- och ptojektenheten
som idag består av 19 personer. Enhetens ansvarsområden
är: Kvalitetsstyrning, förbättringsaktiviteter, verksamhetssystem, kvalitetsrevisioner samt produktintroduktions- och ptoduktutflyttningsprojekt. Du kommer att
ingå i fabrikens ledningsgrupp.
KONTAKTPERSONER:
Solveig Hasselqvist-Ax, tfn 08-520 623 22
Håkan Sundquist, tfn 08-520 629 93

Provningsberedare

Driftstekniker - Open VMS

Du deltar, som representant föt produktionen, i utvecklingen av nya produkter och arbetar aktivt för att göra
produkterna produktions- och provningsanpassade samt
tar fram nya och utvecklar befintliga provnings- och triminstruktioner. Arbetet innebär både hårdvaru- och mjukvaruurveckling samt dokumentation.
KONTAKTPERSONER:
Kent Arvidsson, tfn 08-520 629 02
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Som VMS tekniker kommer Du att arbeta med:
• Drift och underhåll av Open VMS.
• Framtagning av standardkonfigurationer och tjänster i
nätet.
• Utvärdering av hård- och mjukvara samt vara tekniskt
stöd vid inköp av datorutrustning.
• Tekniskt användarstöd.
• Projektmedverkan.
• Samordning med andra Ericssonenheter inom området.
KONTAKTPERSONER:
Hans Holmbetg, tfn 08-520 624 12
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Provningsberedning
/förvaltning
Du kommer att medverka vid flyttning av produkter till
andra fabriker/företag samt uppdatera provplatser och
programvara för förvaltade produkter.
KONTAKTPERSONER:
Kent Arvidsson, tfn 08-520 629 02
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Produktionstekniker
Du ansvarar för att effektivisera och stötta pågående produktion och verka för att effektiva produktionsmetoder
används och att operationstider och arbetssätt följer
behovssryrningsfilosofin samt medverkar vid transferprojekt till våra underleverantörer.
KONTAKTPERSONER:
Richatd Anhammer, tfn 08-520 634 33
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Inköpa)are

Informationschef
Ständig utveckling och förändring ställer krav på en
effektivt genomförd kommunikation. Vår strategi bygget
på tanken om den visuella fabriken. Vi söker Dig som vill
vidareutveckla och genomföra denna del av vår vision —
att bli en fabrik i världsklass. Du håller samman och leder
informationsverksamheten och Du kommer att ingå i
fabrikens ledningsgrupp.
KONTAKTPERSONER:
Solveig Hasselqvist-Ax, tfn 08-520 623 22
Håkan Sundquist, tfn 08-520 629 93

Verkstadschefer
Vi behöver förstärka vår verksamhet med ytterligare verkstadschefer inom tillverkning och materialhantering. Du
kommer att leda en verksamhet med ca 100-200 personer
med hjälp av ett antal gruppchefer.
KONTAKTPERSONER:
Mikael Wikner, tfn 08-520 622 31
Ann-Britt Berg, tfn 08-520 630 40

Du deltar i utvecklingsprojekt och köp till prototyper och
förserier. Du har leverantörsansvar och deltar i arbete med
avtal och kommersiella förhandlingar liksom med leverantörsutveckling.
KONTAKTPERSON för inköpare kablage, kontakter:
Anders Markstedt, tfn 08-520 639 56
KONTAKTPERSON för inköpare gjutgods:
Tomas Ringström, tfn 08-520 628 40

Pro j ektledare/i nköpare
Du deltar i utvecklingsprojektens ledning och driver
inköps- och materialfrågor samt ansvarar för att materialförsörjningen säkras i utvecklingsprojektet från prototyp
till serieproduktion. I uppgiften ingåt även arbete som
inköpare.
KONTAKTPERSONER:
Anders Markstedt, tfn 08-520 639 56
Tomas Ringström, tfn 08-520 628 40
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Kval i tetssäkrare
Gruppchefer
Vi behöver ett antal gruppchefer till vår tillverkning och
materialhantering. Som gruppchef svarar D u för en grupp
bestående av ca 25 personer.
KONTAKTPERSON:
Ann-Britt Betg, tfn 08-520 630 40

Tekniskt produktansvarig
Som ansvarig för en grupp av produkter samordnar Du
informationsflödet mellan produktägare, masterfabrik
och de olika produktionsenheterna såväl interna som
externa samt driver och följer upp produktförvaltningsarbetet.
KONTAKTPERSONER:
Ulf Mårtensson, tfn 08-520 629 48
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Provningsobjektledare
Du ansvarar för att upprätta tidplanet och objektspecifikationer, vara provningsberedningens representant i
produktionsprojekt, hålla ihop provningsberedningsarbetet, rapportera progress till projektet. Du ska även driva
mindre projekt, t ex TPI, samt interna förbättringsprojekt inom provningsberedningen.
KONTAKTPERSONER:
Kent Arvidsson, tfn 08-520 629 02
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Du arbetar med förebyggande kvalitetsarbete för inkommande material samt med förbättringsåtgärder på mekaniska produkter. Du deltar i utvecklingsprojekt avseende
konstruktionsgtanskningar. D u ska även tydliggöra
Ericssons krav för leverantörerna samt bedöma leverantörens förmåga att uppfylla kraven.
KONTAKTPERSONER:
Torbjörn Sjöstrand, tfn 08-520 622 83
Ing-Marie Håkansson, tfh 08-520 624 11

Driftsansvarig —
Shop Floor Quality, SFQ
Du kommer att ansvara för drift och underhåll av stödsystem för tillvetkning. Systemen stödjer t ex spårbarhet,
test och kvalitetsuppföljning. Dagens system bygger på
Open VMS, Windows N T och Oracle. Du kommer också
att delta i utvecklingen av kommande system.
KONTAKTPERSONER:
Mats Wehlin, tfn 08-520 621 52
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Driftstekniker
- SID och CONTROL
Ditt arbete innebär daglig tillsyn och drift av vårt Data
Watehouse (SID) och dess tillämpningar Systemet bygger på Oracles produktet och verktyg. Du kommer också
att arbeta med CONTROL, vårt nya affärssystem för
order, inköp och produktion.
KONTAKTPERSONER:
Mats Wehlin, tfh 08-520 621 52
Ing-Marie Håkansson, rfh 08-520 624 I I

Driftstekniker - Material Hanterings System (MHS) SFQ mm
Ditt arbere innebär att sköta drift och undethåll av MHS
samt SFQ och delta i vidareutvecklingen av dessa. Du
kommer även att få eget ansvar för vissa specialsystem.
KONTAKTPERSONER:
Mats Wehlin, tfn 08-520 621 52
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Supporttekniker/Helpdesk
Ditt arbete innebär att med snabba åtgärder lösa problem
och handlägga beställningar från våra användare. Du
kommer att arbeta med problemlösning och kundservice
inom ett btett kompetensområde.
KONTAKTPERSONER:
Hans Holmberg, tfn 08-520 624 12
Ing-Marie Håkansson, tfh 08-520 624 11

Du är välkommen med Din ansökan, med uppgift om
vilken tjänst Du söker, senast den 16 maj 1999 till:
Ericsson Radio Systems AB
Personalenheten
149 80 NYNÄSHAMN

Leverantörsutvecklare
Du ansvarar för logistik-, miljö- och kvalitetsrevisioner,
uppföljningar hos leverantörerna samt fungerar som support till utvecklingsprojekt gällande leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling.
KONTAKTPERSONER:
Anna Kahlbom, tfn 08-520 622 55
Ing-Marie Håkansson, tfh 08-520 624 11

IS/IT - Supportledare
Du leder och utvecklar supportgruppens arbete med att
stödja våra ca 1200 användare. Din grupp består av ca 10
personer som genomför beställningar och felavhjälpningar.
I Ditt ansvar ingår också uppföljning och vidareutveckling av våra kundrelationer och avtal.
KONTAKTPERSONER:
Mats Wehlin, tfn 08-520 621 52
Ing-Marie Håkansson, tfn 08-520 624 11

Make yourself heard.
ERICSSON
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JOBBNYTT
OPERATÖRER-SYSTEM

PRODUCT MARKETING
AND SUPPORT-RADIO

• Du kommer att arbeta med slutmontering och
provning av radiobasstationer för den amerikanska standarden D-AMPS. I arbetsuppgifterna ingår
även montering, test och provning av filter- och
Product marketing and support - radio is a new group
elektronikprodukter inom samma standard.
that has been put together within the TDMA Systems.
The goal of the group is to support and interface our
Vi söker dig som har teknisk gymnasiekompelocal companies with technical radio related issues. We tens med inriktning el-tele eller liknande samt erfarenhet från elektronikproduktion. Du har förmåwork in an international environment from our base
ga att samarbeta i grupp är initiativrik, anin product management towards both our customers
svarskännande, förändrings-benägen, flexibel,
and local companies.
utåtriktad samt positiv.
• As a member of the Product support of Radio
network products' team you will be responsible
Kontakta: Johan Svennas, tel 08-585 303 39
for: Technical presentation to local companies
Maria Bodenzius-Stedt, tel 08-404 75 82
and customers. Technical Tender support.
Kontaktperson för ovanstående tjänster: PerTechnical descriptions of our Radio Network
Gunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39
Products. Inform the customers about the the
best ways of using the hardware and software in
their system.
Produktionsteknik söker fler medarbetare
To be successful in this position you should be
able to see the business opportunities in diffePROTOTYPOPERATÖR - REPARATÖR
rent technical solutions, enjoy to travel and to talk
to both big and small audiences. It is of great im• Du kommer att arbeta med montering, modifierportance that you can present a winning solution
ing och reparation av kretskort efter kortfattade
to our customers and understand their technical
underlag. Du kommer även att delta vid producerneeds and problems.
barhetsgranskningar samt vidareförmedia erfaYou should be an independent, creative and
renheter till tillverkningen.
self motivated person with initiative, ready to take
Din bakgrund är 3-årigt teletekniskt gymnasium
responsibility for your own work. Your presentaeller motsvarande. Du har minst två års erfarenhet av arbete inom elektronikmontering, datavana
tion, listening and learning skills will give you a
samt goda kunskaper i svenska språket. Har du
great opportunity to understand the customers
även erfarenhet av reparation och modifiering av
needs and present them a solution.
kretskort är detta en merit. Som person är du
We believe that you have a degree in
stresstålig och har förmåga att hålla många bollar
Engineering, or corresponding and have experieni luften.
ce from the telecom world.
Contact: Magnus Nielsen, sektion manager, phone:08-*04 4562
mail:magnus.nielsen@exl. era.ericsson.se.
Application: Ericsson Radio Systems AB TDMA
Systems AH/HS Elisabet Grahl, 164 80
Stockholm, e-mail:
elisabet.grahl@era.ericsson.se

rMM
Ericsson Radio Access AB, Kista
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet. Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
700 personer av totalt ca 1300 anställda vid Ericsson
Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet
ar tillverkning av radiobasstationer till mobilnät.

PROTOTYPOPERATÖR - MCPA
• Du kommer att arbeta med tillverkning, testning, trimning samt felsökning av MCPA-prototyper. Du kommer även att ingå i en grupp som verkar som praktisk kompetensresurs för utvecklings- och produktionssidan.
Din bakgrund är 3-årigt teletekniskt gymnasium
eller motsvarande. Du har erfarenhet av elektronikproduktion samt test och felsökning av
kretskort. Som person är du drivande, initiativrik,
stresstålig och har förmåga att hantera flera uppdrag samtidigt.
Kontakta: Niklas Johnsson, tel 08-757 16 25
Per-Gunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM e-mail:
christina.mattsson@rsa.ericsson.se

cnnna

OPERATÖRER - ELEKTRONIK
• Vi söker operatörer för skiftarbete dagtid.
Du kommer att arbeta med bl a felsökning,
provning och reparation av kretskort.
Vi söker dig som har tekniskt gymnasium med
inriktning el-tele eller motsvarande. Du har erfarenhet av operatörs- och avsyningsarbete samt
har god syn. Du är ansvarsfull, noggrann, initiativrik, flexibel och har lätt för att samarbeta.
Kontakta: Johan Nordberg, tel 08-585 318 33
Robert Holmberg, tel 08-585 323 83

OPERATÖRER - ELEKTRONIK,
HELGSKIFT
• Vi söker ett antal operatörer för helgskiftsarbete.
Du kommer att arbeta med bl a felsökning,
provning och reparation av kretskort.
Vi söker dig som har tekniskt gymnasium med
inriktning el-tele eller motsvarande. Du har erfarenhet av operatörs- och avsyningsarbete samt
har god syn. Du är ansvarsfull, noggrann, initiativrik, flexibel och har lätt för att samarbeta. Arbetet
innebär skiftgång.

Ericsson Telecom AB

PROJEKTLEDARE TCM
Test Support SWär en enhet mom Wireline Systems.
Vi är ca 2S personer och sitter på TNi
Midsommarkransen. Vi arbetar med Test
Configuration Management (TCM) och är ett
centrum för konfigurering av AXE-noder och nätlösningar för olika typer av mjukvaruprovnmg.
• Nu behöver vi förstärka vår enhet för att kunna
ge kommande stora projekt fullt stöd. VI söker Dig
som vill arbeta som TCM-projektledare eller assisterande TCM-projektledare.
Vi söker Dig som är minst gymnasieingenjör eller motsvarande. Du har intellekt, självkänsla,
människosyn och resultatinriktning som krävs för
att vara en god ledare.
Om Du inte redan är kvalificerad för arbetet, erbjuder vi Dig en kompletterande utbildning.
Utbildningen omfattar både kurser och praktik, varav en del görs utomlands. För mer information,
kontakta oss gärna!!

Kontakta: Martin Segerfeldt, tel 08-585 30118
Peder Eriksson, tel 08-404 52 47 Kontaktperson
för ovanstående tjänster: Lars-Åke Eriksson, personal, tel 08-404 3865

Kontakta: Magnus Eriksson Tel. 08-719 1765 Per
Kapfält Tel. 08-719 1443 Ansökan: Ericsson
Telecom AB KX1/ETX/X/XN Anna Wennerholm
126 25 Stockholm eller
anna.wennerholm@etx.ericsson.se

OPERATÖRER-SYSTEM

Ericsson Radio Systems AB

• Du kommer att ingå i en grupp som svarar för
systemproduktion. Dessa produkter ingår i ett
flertal olika basradiosystem vadden över. Du kommer även att få lära dig andra produkter, såsom
elektronik och bandpassfilter.
Vi söker dig som har 3- eller 4-årig teknisk utbildning alternativt 80 poäng på högskola, gärna
med inriktning el-tele. Du har erfarenhet av
elektronik, elektronisk mekanik och systemproduktion. Som person är du en kämpe, initiativrik
samt har lätt att arbeta i grupp. Du har även förmåga att se ständiga förbättringar i gruppens arbete.
Arbetet innebär skiftgång.
Kontakta: Håkan Johansson, tel 08-404 65 38
Andreas Falkner, tel 08404 42 79

PROJECT MANAGER,
GSM ON THE NET
GSM on the Net är ett concept för ett total kommunikationssystem för företag inklusive tal- och videotelefoni, mobilitet och avancerade företagstjänster och applikationer baserad på voice over IP
• Vill Du leda ett internationellt projekt med moderna arbetsmetoder, mycket kompetenta arbetskamrater och i en miljö med mycket förändringar i bada förutsättningar och arbetssätt? Vill
Du vara med och leda konstruktion av ett nytt och
mycket spännande system från starten? Då är vår
nybildade organisation rätta platsen att förverkliga dina planer!

Du förväntas vara tekniker i grunden, med en
bakgrund i system- eller mjukvaruutveckling. Du
har föreståelse för vikten av en bra infrastruktur
för ett projekt med lämpliga verktyg och arbetssätt för att uppnå hög kvalitet utan att förlora farten. Du har en gedigen bakgrund i ledning av utveklingprojekt, är uthållig och inte rädd för nya utmaningar.
Tjänsten kräver bra kunskaper i engelska, båda
i tal och skrift ty projektet spänner över flera länder och kontinenter. Dessutom innebär arbetet en
del resor. Du är drivande, disciplinerad och har
god sinne för ordning och reda.
Kontakta: LRG/TC David Saraby 08-7575803,
David.Saraby@era.ericsson.se eller LR/H Jan
Björsson 08-58533872. Ansökan: ERA/LR/HS IA
Pettersson.

Ericsson Radio Systems AB, Kista

TEAMLEADER OPERATION AND
MAINTENANCE DEVELOPMENT
• Do you want to help lead the development of a
winning concept, by combining the best of recent
developments in communications technology,
GSM and Internet? GSM and Internet are the greatest hits in the communication world today. We
are a newly built organisation to integrate these
two into one Voice over IP GSM system.
The product is called, GSM on the Net, and is
now being launched globally. Our organisation is
based in Kista and is run as a company within the
company. Entrepreneurship is the key word!
One of the news in GSM on the net is the very
simple to use installation, operation and maintenance system. The challenge is to build something that provides management with telecom
functionality and robustness combined with the
ease of use and simple deployment from the datacom world. We will use the latest technologies
(UNIX, NT, WWW servers, SNMP, TCP, FTP and
HTTP) for a user-friendly interface using browsers,
GUI and automatic configuration as far as possible in this system.
You will be leading a team of developers using
mainly Java for software design. The team works
in very close co-operation with the system team.
You will take active part in the development. We
base the development on an O&M platform and
develop additional functions on it, therefore the
kind of functions spans a variety of areas ranging
from GUI development to protocol handling.
You have a M.O.Sc or bachelor degree with a
background from IP (Internet) and/or telecommunication world with emphasis on the operation
and maintenance of mobile or corporate systems.
You have good knowledge of system design of management systems, JAVA programming and knowledge of protocol stacks in the IP-world, such as
SNMP.
You speak and write English fluently. You are
used to work in project group with lots of personal
communication and minimum documentation. The
groups work both with the specification and implementation of functions. Join us and be a part of
the revolution now taking place in Telecom.

TEAMLEADER SYSTEM
MANAGEMENT IN O&M AREA
• You will be leading a team of system engineers
writing systems documents and communicating
these to design groups. We are an integration project with almost ten different nodes that are supported by the O&M system.
You have a M.O.Sc or bachelor degree with a
background from IP (Internet) and/or telecommunication world with emphasis on the operation
and maintenance of mobile or corporate systems.
You have good knowledge of system design of management systems, JAVA programming and knowledge of protocol stacks in the IP-world.
Knowledge of GSM OSS. SOG, BGW and other
GSM related support systems, which we will encounter at our customer sites, is a merit.
You speak and write English fluently. You are
used to work in project group with lots of personal
communication and minimum documentation. The
groups work both with the specification and implementation of functions. Join us and be a part of
the revolution now taking place in Telecom.
Contact: LRG/T Dag Helmfrid (+46-8-7570375),
LRG/TC David Saraby (+46-8-7575803) or personnel responsible Jan Björson (+46-8-58533872). Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LR/H la Pettersson 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE
Customer Services är en snabbväxande och viktig del
av GSM Systems. ERA/LY har det globala ansvaret
för Customer Services, alltifrån produktledning och
utveckling till leverans och även marknadsstöd inkl.
konsoliderat ekonomiskt resultat. Målsättningen är att
säkerställa en hög kundtillfredsställelse, expandera
verksambeten och öka lönsambeten. Tjänsterna ska

KONTAKTEN NR 6 1999
hjälpa operatörer att få ut mesta möjliga värde av
Ericssons system, av deras egna nätverk och ska hjälpa
operatörer att hålla sig konkurrenskraftiga.
• Vill Du vara med och driva utvecklingen av integration av multi-vendor och multi-network
system för GSM-internet, GSM satellit och GSMGPRS? Inom Customer Services finns det en
Service Area Unit som ansvarar för Integration
Services. I denna enhet fokuserar vi nu på GPRS
och på länken mellan GSM-GPRS- internet. Vi är
inne i en expansiv fas och för att nå våra mål behöver vi projektledare som ska ansvara för att driva våra marknadsorienterade utvecklingsprojekt.
Har Du tidigare projektledarerfarenhet antingen
från telekom eller datakom? Är Du initiativrik och
kreativ, kan Du leda och motivera andra? Har Du
kunskap om och erfarenhet av mobiltelefonsystem? Då kompletterar Du vårt gäng perfekt.
Flytande engelska behövs eftersom vi arbetar i en
internationell miljö.
Kontakta: Magdalena Rost-Axland +46 8 404 59
34 magdalena.rost-axland@era.ericsson.se
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LY/HS Viveka Viklund 164 80 Stockholm,
Sverigeviveka.viklund@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

STRATEGIC PROJECT MANAGER SWITCHING SYSTEMS
TDMA Systems (Business Unit BMOA) is one of the
fastest growing business units within Ericsson Radio
Systems. We are the market leaderfor cellular telephone systems and services based on IS 136 and AMPS.
Today, over 50% of the world's cellular subscribers are
served by IS 136 and AMPS systems.
• Within Product Unit for Mobile Switching Center
(PU-MSC), the section Platform Management,
Switching Systems is looking for a person willing
to take on exciting challenges as Strategic Project
Manager. Your responsibility is to optimize the time to market for new platform products - AXE.
AXD, TelORB, and many more - with CMS8800
system releases. This is most important to support a competitive and profitable switching product portfolio.
Your focus is on business value. You will be responsible: to proactively analyze and report the
business value of platform development projects
and deliveries, to find the timing opportunities, to
establish contractual project links, to set priorities for CMS8800 development, integration and release of each switching platform product and enhancements, to analyze and report the business
consequences of any delayed platform deliveries
on PU-MSC projects
You will also make project presentations,
customer presentations and support product introduction of new solutions and products. The job
involves some traveling within Asia Pacific, North
and South America and Eastern Europe.
The ideal candidate has a M.Sc. or B.Sc. in CS
or EE and experience with switching technology,
especially in the field of cellular communication.
He or she should be familiar with AXE products,
and preferably also with other Ericsson platforms
(AXD, TelORB, etc.). Fluency in English is required,
Spanish or Portuguese is a plus. The person we
are looking for is self-motivated, ambitious, outgoing and mature.
Contact: Pierre Lequient, phone +46 8 585
32656, e-mail: Pierre.Lequient@era.ericsson.se
Application: Ericsson Radio Systems AB, ERA/AH
Elisabet Grahl 164 80 Stockholm

Ericsson Radio Systems AB, Kista

PROJEKTLEDARE
På Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar vi radionätet till tredje generationens mobiltelefonisystem, baserat pä WCDMA- och ATM-teknik.
I detta radionät ansvarar ERi/RYför noden Radio
Network Controller (RNC).
• Till Systemavdelningen RY/T söker vi nu en projektledare för att leda utvecklingen av vår första
kommersiella RNC som nu går in i Execution-fasen. Rollen innehåller framför allt typiska projektledaruppgifter som planering och uppföljning, men
kräver även en teknisk förståelse av produkten. Vi
tror att du är resultatorienterad, kommunikativ
och har en god förmåga att arbeta strukturerat
med många bollar i luften. Du har tidigare erfarenhet av utveckling av telekom- eller datasystem
och tycker det låter roligt och utmanande att vara
med och bygga vår första kommersiella produkt.
Kontakta: Jonas Carlsson, tel 08-757 20 51 Jonas.carlsson@era.ericsson.se

PROJEKTLEDARE - END OF LIFE
Vår enhet för Bredhandiga Radionät, Product Unit
Wideband Radio Network, utvecklar nya system och
produkter för Ericssons bredhandiga mobiltelefon!-

Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications has now changed
its name to EHPT. The new logo reflects our position as a pioneer
in the converging telecoms and datacoms industry.

EHPT needs a topcoach

to keep us fit for the global fight
Global Management Leadership Development within EHPT
EHPT is an independent software vendor that delivers

BACKGROUND EHPT is in the new process of

YOUR PROFILE You should have a solid background

mission-critical software applications and services that

transforming to a world-class software company. From

in HR Management as well as in international

provide

having been a product and technology oriented

relations. We would like you to have experience in

high

financial

value to operators.

Our

products are based on deep expertise in three main

Swedish based company we are becoming a business

management development programs. We see that

areas of telecoms convergence: The convergence of

and market oriented global corporation. In order to

you have an academic degree. Of course you speak

communi-cations
business

services,

support

of

operations

processes

and

and
of

telecommunications and computer competencies.

keep, as well as attract people, the Human Resource

and write English fluently. Your personal qualities are:

strategies and their implementation are becoming

outgoing, flexible, enthusiastic and that you actively

critical to a company such as EHPT.

contribute in making the HR function an exciting

As a consequence of this the Human Resource

We operate worldwide, on a solid financial foun-

place to work in.

dation that enables our long-term commitment to the

function within EHPT now needs to be strengthened

telecoms industry. Our systems are delivered through

and further developed.

Join the team for a fruitful future.

a global network of major channel partners. We have
the largest worldwide installed base of systems for

THE ROLE You will be responsible for Global

For more information please contact:

opera-tions and business support, comprising 510

Management Development in a result oriented

Annica Eriksson, HR-Manager, tel 031-746 31 01,

systems in 78 countries as of January 1999.

environment where a lot of pressure is put on the

e-mail:ehsaaen

leaders. For that reason professional leadership is

Thomas Ivarson, President, tel 08-685 23 60,

required.

e-mail:ehstom

EHPT was created by combining resources from
Ericsson and Hewlett-Packard, who have been major
driving forces in the development of both telecoms

You will report to the Human Resource Manager

and IT. Today, we have 1,100 employees and

and be the architect behind the Global Management

Please send your application to:

strategically located offices in key markets to ensure

Development program and the project leader. We

Anette Ernström, MÖ/EHS/FP

global coverage and local presence.

expect you to participate enthusiastically with hands-

Box 333

on training. You are also expected to enlist competent

431 24 Mölndal

consultant help and also train the trainers.

www.ehpt.com
EHPT

-
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system. Systemen bygger på bredbandig CDMA
och hårdvarulösningar samt att ge stöd och reraction with different nodes and people in this geotekturarbetet av mjukvaran inom systemets noder
(WCDM4) radioteknologi oeb ATM transmission. Vi kommendationer till kundföretag och Ericssons
samt teknisk ledning av impelementationsarbetet
graphically spread project.
inom våra design-team.
startar nu arbetet med kommersiella produkterför
globala marknadsorganisation. Du behöver inte vaYou have a M.O.Sc or bachelor degree with a
WCDMA mom produktenbeten.
ra systemutvecklare själv men bör ha god kunskap
background from IP (Internet) and/or telecommuniVi söker nu dig som trivs att under självständiga
om dator- och kommunikationslösningar. Viktigast
former arbeta i grupp, är resultatorienterad och tar
cation world with emphasis on the operation and
• Vi söker Dig som är villig att pröva nya utmaansvar. Du skriver och talar engelska. Du skall vaär dock förmågan att Du kan sätta dig in i olika
maintenance of mobile or corporate systems. You
ra civilingenjör eller mellaningenjör med flerårig erningar och som gillar många kontaktytor.
branschers behov och värdera låsningar utifrån
have good knowledge of system design of managefarenhet av mjukvarukonstruktion inom UNIXVårt mål är att få en, ur alla aspekter, fungerandetta. Förutom en bra ledare, bör Du vara analyment systems, JAVA programming and knowledge
och/eller NT-miljön. Du är uthållig och inte rädd för
de produkt på marknaden - du kommer att bidra till tisk och lösningsinriktad och ha intresse av att
of protocol stacks in the IP-world. You speak and
att ge dig in på okända områden.
detta genom att ställa miljökrav på våra designavagera såväl som utredare som konsult. Arbetet är
write English fluently. You are used to work in prodelningar. Du kommer att arbeta med strategiska
förenat med en hel del resor. All dokumentation
ject group with lots of personal communication
miljöfrågor för våra produkt.
sker på engelska.
and minimum documentation. The groups work
SPECIALIST
IT-SÄKERHET,
Syftet är att implementera en ny process för hur
both with the specification and implementation of
GSM
ON
THE
NET
vi tar hand om produkterna vi slutet av produktlivsKontakta: Kenneth Gjörloff, tel: 031 - 709 9177
functions.
cykeln, End of Life. Det innebär att du ska:
e-mail: kenneth.gjortoff@egs.ericsson.se Ansökan:
Join us and be a part of the revolution now ta• Vi söker nu en specialist inom nätverkssäkerhet
Samordna vårt arbete med det som görs inom
Ericsson Emergency Control Systems AB
med gedigen LAN/WAN erfarenhet. Du kommer att
king place in Telecom.
koncernen. Vara ett stöd för produktutvecklingPersonalavd - Ref.Nr. 8/99 Box 2102, 42102
delta i specificering och systemering av säkerhetssprojekten. Ansvara för att rätt miljökrav ställs på
mekanismer inom GSM/ IP-telefoni.
Västra Frölunda
SOFTWARE DEVELOPER,
produkterna tidigt i utvecklingen.
Vi söker nu dig som trivs att under självständiga
OPERATION AND MAINTENANCE
Arbetet innebär att du bör ha "skinn på näsan"
former arbeta i grupp, är resultatorienterad och tar
KUNDANSVARIG / PROJEKTLEDARE
och förmåga att sätta dig in i verksamheternas oliansvar. Du skriver och talar engelska. Du skall va• Your job here will be to develop O&M functions
ka behov. Din arbetsdag kommer att präglas av röEGS utvecklar och marknadsför system till slutkunder ra civilingenjör eller mellaningenjör med flerårig erin different competence areas, from GUI comporelse och förändring och du måste kunna vara med inom räddningstjänsten och säkerhetsbranschen.
farenhet av nätverkssäkerhet. Du är uthållig och
nents down to controlling the database for schedupå "snabba puckar".
inte rädd för att ge dig in på okända områden.
Systemkraven från denna kategori av kunder är exling backups. Good working knowledge of Java and
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp är
tremt höga vad avser tillgänglighet och tiUförlitligbet.
C is required and competence in databases espenödvändiga egenskaper. Ericssons koncernspråk
Våra mest kända system är CoordCom och SecuriCom. Kontakta: LRG/TC Magnus Kahlen (08-4044393)
cially Oracle and Sybase is a merit.
är engelska. Erfarenhet av vår företagskultur är en
eller personalansvarig Jan Björson (08-585
You have a M.O.Sc or bachelor degree with a
stor tillgång i arbetet, men inget absolut krav.
• Som kundansvarig hos oss har du affärsutveck33872). Ansökan: Ericsson Radio Systems AB
background from IP (Internet) and/or telecommuniLR/HS la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
lingsansvar gentemot nya såväl som befintliga
cation world with emphasis on the operation and
Kontakta: Johan Sundqvist, tel. 08-585 319 48 jo- kunder och ansvarar för hela försäljningskedjan
maintenance of mobile or corporate systems. You
från offert till order. Din uppgift blir att se till att
han.sundqvist@era.ericsson.se Ola Andersson,
speak and write English fluently. You are used to
våra kunder trivs med oss som systemleverantör
personal, tel. 08-404 95 78 ola.p.andersson
Ericsson Radio Systems AB, Kista
work in project group with lots of personal commuoch att vidareutveckla samarbetet med våra kun@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
nication and minimum documentation
der.
Systems AB R/HS Inger Holmgren 164 80 STOCKJoin us and be a part of the revolution now taSYSTEM
ENGINEER
SITE
SOLUTIONS
Du som söker är en drivande och affärsorienteHOLM inger.holmgren@era.ericsson.se
king place in Telecom.
rad person med några års erfarenhet som kundanOur unit, Macro 200 and Site Solutions System
svarig säljare inom telecom och/eller IT branwithin Base Transceiver Stations, is responsible for
Contact: LRG/T Dag Helmfrid (+468-7570375),
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Corporate
schen. Du har mycket väl utvecklad social kompesystem management ofSite Solutions; Antenna
LRG/TC David Saraby (+46-8-7575803) or personRelations, Telefonplan
tens, därmed lätt för att samarbeta och knyta konsystems, Installation equipment, Transmission-interfacenel responsible Jan Björson (+46-8585-33872).
Application: Ericsson Radio Systems AB
takter. Du har förmågan att se helhetsperspektivet
equipment and Transmission systems, deliveredfrom
KI/ERA/LR/H la Pettersson 164 80 STOCKHOLM
och lägga upp strategier för försäljningsarbetet. Du
Ericsson globally.
PROJEKTLEDARE
arbetar obehindrat med både svenska och engels1999 will be a major challenge for us due to major
• Corporate Communications, External Relations,
ka språket. Lämplig utbildning för jobbet är civ. ing,
expansion, and high expectations from Ericsson marsom hanterar koncernens pressfrågor, behöver
civ.ekonom eller projektledning.
kets as well as from the Ericsson management. We beli- Ericsson Radio Access AB, Kista
snarast en driven projektledare. Vi sysslar bl a
Vi kan erbjuda dig ett intressant och stimuleraneve that the challenges mean a lot of bard and interesmed extern kommunikation kring "events", prede arbete på en kreativ och expanderande arting work, as well as a lot of fun! We have the small
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produksentationer och tal till koncernledningen, pressbetsplats med den senaste teknologin inom CTI
company approach and we work close to the customers. tionsenhet. Vifinnsi Kista ocb sysselsätter omkring
kontakter och konferenser.
och IT.
100 personer av totalt ca 1300 anställda vid Ericsson
Vi söker en drivande och stresstålig person som
• If you are fascinated by, and would like to contri- Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet
är en god stilist och som har lätt att uttrycka sig i
Kontakta: Robert Borgström, tel: 031 - 709 9104
bute to the development of the next generation of
är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät. Vi
tal och skrift på både svenska och engelska.
e-mail: robert.borgstrom@egs.ericsson.se
BTS Sites you should consider joining as the masöker ett antal medarbetare till produktionsteknik.
Du bör ha erfarenhet eller intresse för media
Ansökan: Ericsson Emergency Control Systems AB
nager of the system unit
och PR.
Personalavd - Ref.Nr. 14/99 Box 2102, 421 02
The work will be to, together with the product
PROVNINGSBEREDARE
Västra Frölunda
managers and the system departments in our own
Kontakta: Pia Gideon, Director External Relations
unit as well other units within Ericsson, define and
• Du kommer att arbeta med testbarhetsgranskTel 08/719 28 64, mobil 070-51928 64 Ansökan:
systemize the Site Solutions required from custoning av nya produkter, konstruktion av testutrustTelefonaktiebolaget LM Ericsson HF/LME/P
mers worldwide.
ning och fixturer, verifiering och dokumentering av
Jessica Tenggren 126 25 STOCKHOLM
As System engineer you will be responsible for
provplatser, upprättande av provningsföreskrifter
jessica.tenggren@lme.ericsson.se
developing and defining products in the Site solusamt utbildning av provare.
tion concept. Your main contacts will be with the
Du är civilingenjör med inriktning elektronik alsystem units within GSM Systems, local companiternativt teknisk fysik eller motsvarande. Du har
Ericsson Radio Systems AB, Marievik
Ericsson Radio Systems AB, Kista
es and suppliers.
erfarenhet av radio- och RF-teknik, HW- konstrukWe strongly value qualities such as a positive
tion samt kunskap/kännedom i filtermätning. Har
Local Communication Systems är en ny enbet under
and determined attitude, good communication
du dessutom erfarenhet av HP-VEE och provningsTECHNICAL MANAGER
uppbyggnad riktad mot att bygga flertjänstlosnrngar
skills and social competence. Interest in other peberedning är detta en merit. Du är kreativ, analyGSM
ON
THE
NET
for hemmet, fastighetsbolag och lokalområdet. Vi tor
ople and having a comprehensive view is vital. It is
tisk, självständig och har en god samarbetsförmåutgångspunkt i slutanvändarbehoven och tarfram de GSM and Internet are the greatest bits in the commualso important that you have competence in writga.
tjänster som efterfrågas inom Video, Internet/Intranet, nication world today. We are a newly built organizaten and spoken English and that you are able to
Telefoni och Telemetri och bygger dem över en integre- tion to integrate these two into one Voice Over IP GSM travel both within Sweden and abroad. Previous exKontakta: Måns Frisk, tel 08404 5280
rad lösning baserad pä fiber till hemmet. Vi präglas av system. The product is called "GSM on the Net" and is
perience with the relevant technologies or Site
ett ungt gäng där kreativitet, snabbhet och nya arbets- now being launched globally. Our customers include
components is considered as an advantage. Also
PROVPLATSKONSTRUKTÖR
metoder är ledstjärnor. Du bar chansen att bli en del
GSM operators, Service Providers and Internet
experience within system engineering issues are
av ett mycket intressant område som vi och våra kun- Service Providers. The end-user is the Enterprise.
welcome.
• Du kommer att arbeta med framtagning av provder tror är Ericssons framtid. Vi behöver nu fot stärka
ningsplatser och provningssystem samttestbarvår verksamhet medföljande tjänst.
• We are now looking for Technical Managers that
Contact: Claes Ljung 08-76 410 34 Mark applicahetsgranskning vid industrialisering av nya produkwill provide our customers with technical competion: System Engineer Site Solutions Ericsson
ter, bevakning av provningstekniska synpunkter i
tence. That includes technical discussions, proRadio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80
samband med konstruktionsgenomgångar, dokuPROJEKTLEDARE
duct presentations, solution design and offerings.
STOCKHOLM ingegard.pettersson@era.
mentering av provutrustningar och testprogram,
• Vi har ett antal kundprojekt med stor potential
You will work in a team with marketing and proericsson.se
uppdatering och vård av befintlig provningsdokuriktade mot en ny marknad för Ericsson. Som projects.
mentation. Vidare kommer du att arbeta med bejektledare har du god social- och organisationsförYou have a university degree with atleast 3
vakning av utvecklingen inom området provningsmåga samt projektledar erfarenhet. Du har lämplig years of relevant experience in Telecom/IT. You
Ericsson Radio Systems AB, Kista
teknik, utformning av testflöden för nya produkter i
högskoleutbildning.
should have good technical skills in either GSM or
samråd med processberedningen samt utvärderIP and be willing to quickly learn the other. Your exing och anskaffning av nya utrustningar samt framOPERATION AND MAINTENANCE
Kontakta: Massoud Saleknejad. tel: 08-719 42
perience also include working closely with custotagning av föreskrifter för handhavande.
SYSTEM
MANAGEMENT
ENGINEER
30, massoud.saleknejad@era.ericsson.se P-0
mers. You speak and write english fluently. As a
Vi söker dig som har högskoleutbildning, civiSjöberg, tel: 08719 04 91. perperson you are result oriented, open-minded, and
• Do you want to help lead the development of a
lingenjör eller 120 poäng, med inriktning elektroolof.sjoberg@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson
enjoy working in an entrepreneourial organisation.
winning concept, by combining the best of recent
nik eller radio. Du har erfarenhet av radio- och RFRadio Systems AB KI/ERA/F/HS Mari Skoglöf 164
Join us and be a part of an organisation that
developments in communications technology,
teknik, HW-konstruktion, verifiering av produkter,
80 STOCKHOLM mari.skoglof@era.ericsson.se
will play a key role in shaping the future of
GSM and Internet?
programmering i HP-VEE samt provningsberedning.
systems integrating GSM and IP.
GSM and Internet are the greatest hits in the
Du är flexibel, analytisk, självgående samt har lätt
communication world today. We are a newly built
för att samarbeta.
Ericsson Emergency Control Systems, Göteborg
Contact: LRG/XC Bengt-Åke Ljuden (+46-70-577
organisation to integrate these two into one Voice
1020) or human resources Jan Björson (+46-8over IP GSM system. The product is called, GSM
Kontakta: Eva Slivon Snis, tel 08404 29 08
Ericsson Emergemcy Control Systems AB(EGS) är ett 58533872. Application: Ericsson Radio Systems
on the Net, and is now being launched globally.
programvaruföretag inriktat på utveckling av integre- AB LR/HS la Pettersson. 164 80 STOCKHOLM
Our organisation is based in Kista and is run as a
PRODUKTTEKNIKER rade IT- system (radio-/tele-/ddtakommunikation och
company within the company. Entrepreneurship is
PROGRAMUTVECKLING
applikationer) Vt är underleverantörer till andra
the key word!
Ericssonenbeter mom vårt kompetensområde samt att Ericsson Radio Systems AB, Kista
One of the news in GSM on the net is the very
• Du kommer att medverka vid utveckling av vår
vi för externa kunder utvecklar integrerade mfbrmasimple to use installation, operation and maintenya mjukvaruplattform med en modulär struktur
tions-och kommunikationssystem för larm- och lednance system. The challenge is to build something
samt implementera denna i verksamheten. I arbeSPECIALIST LAN/WAN,
ningscentraler såsom 112-centraler. Vt bar en komplett
tet ingår samarbete med andra Ericsson fabriker
that provides management with telecom functionaaffärsprocess med egen marknadsfunktion produktut- GSM ON THE NET
och externa företag med avseende på teknikutlity and robustness combined with the ease of use
veckling kring mjukvaror.
veckling, installations-vch kundstödsfunktion. Vi är be- Vtären ung organisation som arbetar med att integre- and simple deployment from the datacom world.
lägna i Västra Frölunda, Göteborg och är drygt 120 ra GSM med Internet. Här möter telecomindustrins
We will use the latest technologies (UNIX, NT,
Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning
medarbetare.
realtids och stabilitetskrav datacommdustrins utveck- WWW servers, SNMP. TCP, FTP and HTTP) for a
elektronik och har utbildning i programmering och
user-friendly interface using browsers, GUI and au- systemering. Du är van att arbeta med datorstyrlingstempo och öppna arkitektur.
Vår enbet ansvarar för systemkonstruktion ocb de- tomatic configuration as far as possible in this
ning av instrument, programmering i C/C++ samt
TEAMLEADER MOBILAPPLIKATIONER sign av plattformsfunktionalitet vilket inkluderar da- system.
har erfarenhet av modularisering gällande
• VI söker en "teamleader" för mobila kommunitorplattform, OS, TCP/IP ocb nätverkssäkerbet.
You will take part in the system management of
mjukvarusystem. Du bör även ha bra kunskaper i
kationslösningar, med bred erfarenhet inom IT-apGSM on the net. In this you will investigate and
engelska, både i tal och skrift. Som person är du
plikationer för olika branscher. Din uppgift är att
• Vi söker nu en IP-LAN/WAN specialist med gedipropose technical solutions for O&M functions, foldrivande, pedagogiskt lagd och har lätt för att safölja utvecklingen pä marknaden, utvärdera mjuklow up requirements etc. There will be a lot of intemarbeta.
gen systemkompetens. Du kommer att delta i arki-

IflMJ

Kontakta: Roland Nilsson, tel 08-757 39 75
Björn Eriksson, tel 08-757 39 51

TESTUTVECKLARE
• Du kommer att arbeta med att ta fram testutrustning till nyutvecklade produkter på Ericsson,
det innebär specificering och framtagning av nya
provplatser samt utveckling av testprogram. I arbetsuppgifterna ingår även utbildning av den personal som ska använda utrustningen.
Vi söker dig med 120 poäng högskoleutbildning
med inriktning mot elektronik/programmering eller motsvarande kunskap tillägnat genom yrkeserfarenhet. Du har erfarenhet av RF-mätteknik, programmering i C/C++, gärna HPVEE, och testning
av RF-elektronik. Som person är du pigg och glad,
drivande med god kreativ och analytisk förmåga
och fungerar bra både i grupp och enskilt.
Kontakta: Måns Frisk, tel 0&404 52 80

MONTAGEBEREDARE
• Du kommer att arbeta med industrialisering av
nya produkter och förvaltning av gamla produkter,
dvs ta fram produktionsutrustning och dokumentation för tillverkning samt göra producerbarhetsanalyser på nya produkter.
Vi söker dig som har tekniskt gymnasium alternativt högskoleutbildning eller erfarenhet från produktionstekniskt arbete, mekanisk konstruktion.
Har du även arbetat med industrialisering och automatisering är detta en merit. Goda kunskaper i
engelska.
Du är drivande, initiativrik, noggrann, kostnadsmedveten samt har lätt för att samarbeta, rapportera och informera.
Kontakta: Eva Slivon Snis, tel 08-404 29 08

PROCESSOPTIMERARE
• Som processoptimerare kommer du att arbeta
med mätningar och styrning av tillverkningsprocesser, analysering av insamlade data och att föreslå processförbättringar samt att införa dessa.
Vidare ingår att arbeta med avhjälpande och förebyggande underhåll, dokumentation av tillverkningsprocesser, att ta fram instruktioner samt utbilda tillverkande personal.
Vi söker dig som är mellaningenjör elektronik
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med kunskap om digitalteknik, gärna RF-kunskap,
kännedom om programmering och goda datakunskaper. Du har erfarenhet av elektroniktillverkning
och underhållsarbete samt processtyrning och felsökning. Som person är du analytisk, noggrann,
flexibel och samarbetsvillig.
Kontakta: Bo Lindqvist, tel 08-757 32 31
Kontaktperson för ovanstående tjänster: PerGunnar Nyström, personal, 08-764 15 39

Tillverkningen söker ett antal
nya medarbetare:

TEKNISKT DRIFTSTÖD - NATT
• Du kommer att vara en av två som svarar för
tekniskt driftstöd på produktverkstad 1.
Som tekniskt driftstöd svarar du för att förebygga och underhålla produktionsprocessen så att
produktiviteten ständigt förbättras. Du kommer
även att delta i och driva projekt.
Vi söker dig som har teknisk utbildning samt erfarenhet av underhåll av produktionsutrustning
och felsökning av elektronikprodukter. Du har tidigare vana från att driva förbättringsprojekt och att
utbilda personal. Du är en kämpe som har lätt för
att ta initiativ. Att driva och leda förbättringar är
en naturlig del i ditt arbete.
Arbetet innebär ständigt nattarbete.

TEKNISKT DRIFTSTÖD - HELG
• Som tekniskt driftstöd svarar du för att förebygga och underhålla produktionsprocessen så att
produktiviteten ständigt förbättras.
Vi söker dig som har teknisk utbildning samt erfarenhet av underhåll av produktionsutrustning
och felsökning av elektronikprodukter. Du har tidigare vana från att driva förbättringsprojekt och att
utbilda personal. Du är en kämpe som har lätt för
att ta initiativ. Att driva och leda förbättringar är
en naturlig del i ditt arbete.
Kontakta: Jonas Ekholm, tel 08-757 33 67 PerGunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39

TEKNISKT DRIFTSTÖD
• Som tekniskt driftstöd svarar du för att förebygga och underhålla produktionsprocessen så att
produktiviteten ständigt förbättras.

så kommer du också följa dina konstruktioner genom hela utvecklingskedjan fram till levererbart
kort.
Du är civil- eller högskoleingenjör; erfaren eller
nyexaminerad.

Vi söker dig som har teknisk gymnasium eller
motsvarande samt erfarenhet av underhåll av produktionsutrustning och felsökning av elektronikprodukter. Du har tidigare vana från att driva förbättringsprojekt och att utbilda personal. Du är en
kämpe som har lätt för att ta initiativ och är mottaglig för nya idéer. Att driva och leda förbättringar
är en naturlig del i ditt arbete.

Kontakta: Per Skoglund, tel 08-404 52 21, e-post
Per.Skoglund@era.ericsson.se, eller Anita
Jansson, personal, tel 08-404 45 47. Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, la Pettersson. 164
80 Stockholm.

Kontakta: Thommy Ek, tel 08-757 1619 Lars-Åke
Eriksson, personal, tel 08-404 3865 Ansökan:
Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki Mattsson,
Box 11,164 93 STOCKHOLM e-mail:
christina.mattsson@rsa.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

LRU/FB SÖKER MEDARBETARE
FÖRASIC-UTVECKLING!

Ericsson Radio Systems AB, Kista

• Vill du arbeta med att utveckla några av de
mest avancerade digital integrerade kretsarna i
världen?
Vi på LRU/FB utvecklar digitala kundspecifika
integrerade kretsar (ASIC) för basstationsprodukter inom GSM-standarden. Exempel på teknikområden är radiokontroll, signalbehandling, CPUcystem, timingsystem och transmissionssystem.
Hos oss arbetar du med det allra senaste när det
gäller metoder och verktyg och kommer i kontakt
med världens ledande kiselteknologier.
Arbetsuppgifterna är av stor bredd och du kan
arbeta med arkitekturfrågor, systemering, konstruktion mha VHDL och syntesverktyg, floorplan,
verifiering både mha simulering och av prototyper,
utvärdering av verktyg, metoder och leverantörer.
Låter det lockande?

SYSTEM INGENJÖR
GSM MJUKVARUPLATFORM
• Vår enhet arbetar med systemutveckling av
basstationer för GSM. Vi har mycket att göra och
behöver bli fler.
Du kommer att arbeta med specificering av
mjukvarublock. Det innebär att du beskriver blocken med avseende på funktionalitet, beteende
samt interaktion med andra block.
Som systemingenjör deltar du i huvudsak i projektens tidiga faser. Men eftersom vi har ett nära
samarbete med både konstruktion och verifiering,
så kommer du också följa dina konstruktioner genom hela utvecklingskedjan fram till levererbar
kod.
Du är civil- eller högskoleingenjör; erfaren eller
nyexaminerad.

Kontakta: LRU/FBC Linus Ericsson, 08-7573435.
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB la
Pettersson, KI/ERA/LR/HS 164 80 STOCKHOLM

SYSTEM INGENJÖR
GSM TRANSMISSION
• Vår enhet arbetar med systemutveckling av
basstationer för GSM. Nu söker vi ingenjörer som
ska jobba med transmissionen mellan basstationen och BSC (Base Statuon Controller).
Du kommer att arbeta med systemering av
basstationens transmissionsblock. Det innebär
specificering av både hård- och mjukvara. Idag
stödjer vi G.703 E l , T I och HDSL. Inom en snar
framtid ser vi Ethernet, opto, E3, T3 etc.
Som systemingenjör deltar du i huvudsak i projektens tidiga faser. Men eftersom vi har ett nära
samarbete med både konstruktion och verifiering.

Ericsson Radio Systems AB. Sundbyberg

SWITCHING NETWORK DESIGN A SYSTEM PERSPECTIVE
ERA/LVR/P is an Ericsson service organization, involved in customer projects worldwide. We are currently focusing at Radio Network Design
(Cellplanning), Transmission Network Design,
Switching Net- work Design (MSC/BSC) and
Network Performance Improvements.

Vill du vara med att skapa
ett nytt system från början?
Vi har just startat en av Ericssons största satsningar genom tiderna — utvecklingen av tredje
generationens mobiltelefoni! Stora resurser,
både tekniskt och ekonomiskt, kommer att
ägnas åt utvecklingen av nya system, radiobaser
och produkter för Ericssons version av tredje
generationens mobiltelefonisystem UMTS.
Systemen bygger på bredbandiga CDMA
(WCDMA) radioteknologi och ATM transmission.

Detta nya utvecklingsprojekt genomsyras av
nytänkande och öppenhet och kräver innovativa människor med teknisk kompetens i
kombination med öppna sinnen. Om du
sedan är nyutexaminerad civilingenjör eller
en gammal räv med massor av erfarenhet
spelar mindre roll.

Configuration M a n a g e r för
W C D M A system design
Modification H a n d l e r
S W Configuration M a n a g e m e n t
Kontakt: Ulf Lönn, 08-585 311 20
e-mail: ulf.lonn@era.ericsson.se

Projekdedare W C D M A System
Kontakt: Anders Önerud, 08-404 21 56
e-mail: anders.onerud@era.ericsson.se

Systemverifierare av W C D M A
system
Kontakt: Jan Lundkvist, 08-757 58 94
e-mail: Jan.Lundkvistfeera.ericsson.se

Till sektorn "System Design & Radio
Network Product Development" söker vi nu

K o n s t r u k t ö r av t e s t h j ä l p m e d e l
Kontakt: Jan Lundkvist, 08-757 58 94
e-mail: Jan.Lundkvist@era.ericsson.se
S y s t e m l e d n i n g , Drift o c h u n d e r h å l l
Kontakt: Jan Haglund, 08-764 19 33
e-mail: jan.haglund@era.ericsson.se

ytterligare medarbetare. Sektorn ansvarar för
att alla produkter och tjänster inom produktenheten bildar en helhet och ett väl fungerande
framtidssäkert system.
Vi söker nu personal inom hela vårt
ansvarsområde, men främst inom systemverifiering, systemledning, projektledning och
Configuration Management.

Sektionschef: s y s t e m l e d n i n g Drift
och Underhåll
Kontakt: Jan Haglund, 08-764 19 33
e-mail: jan.haglund@era.ericsson.se

För att passa för tjänsterna bör Du vara
analytisk, drivande, målinriktad, flexibel och
Du kan arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i engelska förutsattes, då
arbetet ofta sker i internationella grupper.

Vi ser fram e m o t d i n a n s ö k a n !
B i f o g a ä v e n CV, b e t y g o c h intyg.
Markera v i l k e t o m r å d e d u är
intresserad av.
Ericsson Radio Systems AB
R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
e-mail: inger.holmgren@era.ericsson.se
A n s ö k a n o c h ytterligare i n f o r m a t i o n
o m tjänsterna k a n h ä m t a s på:
www.osa.nu

Läs mer på www.osa.nu
ERICSSON

^
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• We are now looking for more Switching Network
Design Engineers, to work with im- proving our
customers' MSC/BSC network architecture and
long term MSC/BSC net- work plans. The work is
entirely customer focused and you will often be positioned within different customer's own organizations.
You should match the following criteria for applying: documented AXE-experience, or a Masters
Degree in telecommunications, a genuine interest
in supporting Ericsson's customers, good interpersonal skills, good oral and written English, able to
travel in mainly Europe/Africa/Middle East, committed to achieve tangible results, work and residence permit in Sweden.
You'll be given all necessary training and support in order to meet expectations. Our premises
are located in Sundbyberg.
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SwitchLab is an applied research lab in the networ- phase of expansion and requires an energetic test
Kartdatabanteringen är en stödfunktion till all nätplanering globalt Ericsson, samt till användare av de
king area and offers opportunities to work hi a wide
designer with a great ambition to become a part of
olika planeringsverktyg som används både inom
variety of research projects. The topics may range from our team. The position provides an ideal opportuEricsson samt externt.
advanced theoretical studies and simulations, to hands- nity to develop competence in an area, which will
on work with network equipment and programming
become increasingly important in the future. As an
deep m OS kernels. We also take active part in the
IT Engineer you will be responsible for having the
• Arbetet med kartdatahantering är omväxlande
IETF standardization process in the area of IP QoS.
right equipment in our lab. This requires that you
och ansvarsfullt. Vi skapar nya kartdatabaser med
Currently SwitchLab hosts a research group that works have to understand the environment the testing
hjälp av egen digitalisering, scanning, konvertering
with mobile, wireless, multi-bop radio networks. These area requires and install the right equipment, whieller genom beställning via olika underleverantönetworks may operate without any centralized control ch will be used during test of our product.
rer. Du ska även fungera som en kartdataspeciamechanism and are also referred to as ad-hoc networks. Co-operation with our Customers and other
list och kan komma att agera kartdata^onsult i oliA new and very powerful component that Ericsson con- Design Centres around the world is necessary and
ka projekt världen över. Tjänsten innehåller även
tribute with in this context is the Bluetooth short range requires good English and communication skills.
metodikarbete och teknikbevakning inom området.
radio technology. Our group bos initiated work on bow This also provides opportunities for travel to
Du bör ha erfarenhet inom områden som kartoBluetooth could be used hi ad-hoc networks and we need Customers and other Design Centres.
grafi, geografi, geodesi och fotogrammetri.
mare people to help us with this challenging task.
Tidigare vana och erfarenhet av olika GIS- och
Your location will be in Älvsjö south of
CAD-system är ett plus. Du ska vara en öppen och
Stockholm.
• We are looking for two persons that have been
utåtriktad person som fungerar väl både i grupp
The suitable applicant shall have experience
working actively with TCP/IP networking, but also
och vid problemlösning på egen hand. Engelska i
with test and IT of software, experience with the
Contact: Zoltän Paska + 4 6 * 7 5 7 1435 email: zolhave experience with performance analysis and sital och skrift är en förutsättning.
operative system Windows NT and PC installation
tan.paska@era.ericsson.se Application: Ericsson
mulation studies of such networks. Working with
& configuration. It's a qualification to have knowRadio Systems AB LV/HS Kerstin Almblad 164 80
Bluetooth networking at this relatively early stage
Kontakta: Kerstin Almblad ERA/LV/HS Ericsson
ledge in AXE/MD110, ISDN/SS7. To be co-operatiSTOCKHOLM
gives a unique opportunity to gain thorough knowRadio Systems AB 164 80 Stockholm mail:
ve, good in writing, well organized person. Is that
ledge in a technology that just seen its first light!
kerstin.almblad@era.ericsson.se eller Ola
YOU? Does it sound interesting?
To learn more about this opportunity, please
Pettersson tel: 084044709 mail: ola.pettersEricsson Radio Systems AB, Kista
son@era.ericsson.se Jonas Lind tel: 08-4048772
Contact: Cathy Fura Manager of Design at
Contact: Johan Söderberg, phone +46 8 719 26
Business Division Call Centre Mail
mail: jonas.lind@era.ericsson.se
Cathy.Fura@etx.ericsson.se Memo ETXT.ETXCEM
59 e-mail johan.soderberg@era-t.ericsson.se
CONFIGURATION MANAGER/
Telephone +46 8 719 9330 Mobile +46 70 519
Application: Ericsson Research Ericsson Radio
9330 or Kjell-Gunnar Königsson /Human
verksambetsutvecklare inom radiobasstationsutvecklhig Systems AB T/HS Elisabeth Sandström
Ericsson Radio Systems AB, Kista
Resources E-mail: kjell-gunnar.konigsson@era.
Torshamnsgatan 23 SE-164 80 STOCKHOLM
ericsson.se Tel 4047946 Application: Ericsson
• Till sektionen Radiokonstruktion på avdelningen
CONFIGURATION MANAGER
Radio Systems A8 KI/ERA/LU/HS Anya BrännRadio Basestation Hardware Development söker vi
FÖR WCDMA SYSTEM DESIGN
ström /Human Resources 164 80 STOCKHOLM
en Configuration Manager/ verksamhetsutvecklaEricsson Research, Kista
re. Avdelningen utvecklar radioprodukter inom
Product Unit Wideband Radio Networks, PU-WRN,
standarderna D-AMPS och PDC.
är ansvarig för utveckling ocb underhåll av Ericssons
ERICSSON RESEARCH WANTS
Våra grundstenar inom Configuration
Ericsson Radio Systems AB, Linköping
Wideband CDMA system, tredje generationens mobilSW
DESIGNER
AND
Management, CM, är: Produktstrukturering.
telefonsystem. Vår sektor "System Design & Radio
Felrapporthantering. StatusrapporteringaR.
VERIFICATION RESPONSIBLE
Centerfor Wireless Internet Integration i Linköping
Network Product Development" är inom
Granskningar. Frisläppning av produkter och dokuSwitchLab is an applied research lab ht the networking är en ny enhet inom Ericsson- koncernen där vi arbetar Configuration Management området ansvariga för
ment.
följande: Configuration Management på systemnivå av
area and offers opportunities to -work in a wide variety med flera spännande framtidsprojekt. Vår uppgift är
Du kommer att ingå i ett kompetent team som
det kompletta radio access nätverket, äger alla för proof research projects. The topics may range from advan- att förena det bästa ur två världar - mobiltelefoni ocb
arbetar både med operativa CM frågor i projekt
intemetteknologi -för att skapa nya kraftfulla produk- duktenheten gemensamma CM metoder, procedurer
ced theoretical studies and simulations, to hands-on
samt med utveckling av relaterade metoder och arwork with network equipment and programming deep ter ocb tjänster kring trådlös datakommunikation. Vi ocb guidelines samt Test Configuration Management,
betssätt. Som CM kommer du att vara spindeln i
arbetar i en liten och smidig organisation, med närhet TCM,forvår enhet System Integration &
in OS kernels. We also take active part hi the IETF
nätet vilket ger dig bra helhetssyn och goda möjligtill det stora företagets resurser. Det ger oss möjlighet
Verification.
standardization process in the area of IP QoS.
heter att utveckla din ledarskapsförmåga, projektatt alltidfinnas på teknikens frontlinje i en snabbt förkompetens samt dina tekniska insikter.
• Switchiab now has a need to expand its impleänderlig värld. I hela kedjan från idé, via utveckling
• Vi behöver nu utöka vår enhet inom området
Det är viktigt att du gillar att stå i centrum och
mentation team with two persons. You will work
ocb produktion, tillförsäljning ocb support möter vi
konfigurations hantering med en Configuration
har kraften att förändra arbetssätt för att bidra till
with software implementation of new TCP/IP/PPP
ständigt nya utmaningar. Ar du beredd att anta dem - Manager.
snabb utveckling av nya produkter som levereras i
functionality in Switchlab's prototyping team. This
med ny kunskap, entusiasm och nyfikenhet?
De områden du kommer att arbeta med är:
Baseline planering och hantering. Administrera
rätt tid med rätt kvalitet. Du kommer att börja jobis mainly done in C and we believe you have a soCCB möten. Release planering. Support till system
ba i projekt från start varvat med den utbildning vi
lid C programming background. Basic knowledge
SYSTEMSUPPORT
konstruktörer och projektledare. Påverka och bidra
tillsammans kommer fram till att du behöver.
of the TQB/IP/PPP protocol stack is desirable, as
till den ständig utveckling av rutiner och verktyg.
Din inställning och vilja att anta denna utmaning well as experience from practical implementation.
• Vi söker ett antal medarbetare till teknisk kundHantera systemavdelningens produkt och dokuär nog så viktig som formella meriter!
We often program close to the hardware in the
support där vi hanterar tekniska frågor och driftment strukturer.
Din profil: Någon typ av eftergymnasial utbildkernel of FreeBSD or Linux and will soon move into
störningar som rapporteras från våra lokalbolag
ning.. Du skall ha lätt för att sätta dig in i hur proworking with real-time operating systems.
och kunder runt om i världen. Här kommer du att
Vi tror att du har erfarenhet från det ovan bedukter är strukturerade. Du skall kunna leda möExperiences in these areas are quite valuable.
skrivna är en självgående, drivande och positiv
få en unik möjlighet att arbeta med hela system, i
person som har lätt för att skapa kontakter. Detta
ten. DB"är noggrann och har ordningssinne.
One of the two persons will also have a responnära samverkan med lokalbolagens och kunderär viktigt eftersom många av de frågor vi arbetar
Erfarenhet av utvecklingsarbete i projektform
sibility for building a verification and test environnas personal. Du kan räkna med varierande uppmed kräver koordinering och samordning med prooch Ericsson erfarenhet är meriterande.
ment for our IP implementations. You will in this
gifter som innefattar felsökning och problemlösjektledare, konstruktionsavdelningar, linjechefer
case also be responsible for maintaining this envining både på hemmaplan och på plats hos kunoch konstruktörer.
Kontakta: Torbjörn Andersson, 08-7573924, torronment, and of course mix SW implementation
den. Genom att medverka i de interna utvecklingbjorn.andersson@era.ericsson.se Ewa Hansson,
and verification. We want you to have some earlier
sprojekten får du djup kunskap om våra produkter.
08-4048351 Ansökan: Ericsson Radio Systems
verification experience, preferably in the IP area.
Du kommer även att bevaka och utveckla produkMODIFICATION HANDLER WCDMA
AB KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl 164 80 STOCKSince we start from relatively undefined requireterna med avseende på underhåll samt bistå vid
SYSTEM DESIGN
HOLM
ments, we want you to appreciate working indesupportutbildning och kundinstallationer. Arbetet
pendently, show personal initiative and like to work
innebär resor, ibland med kort varsel, samt en
Product Unit Wideband Radio Networks, PU-WRN,
with a large variety of implementation tasks with
viss jourtjänstgöring.
är ansvarig för utveckling ocb underhåll av Ericssons
Ericsson Radio Systems AB, Kista
responsibility from requirement definition and
Vi söker medarbetare med kunskaper och erfaWideband CDMA system, tredje generationens mobilsystem design to verification.
renheter inom områden som data- och telekommutelefonsystem. Vår sektor "System Design & Radio
We present our results at a regular basis for
nikation, GSM, TCP/IP, internet, programmering
Network Product Development" är vi inom
SYSTEMDESIGNERS
both internal and external customers. This gives
och operativsystem (Unix, WindowsNT, Linux).
Configuration Management området ansvariga för
På Produktenbeten Wideband Radio Networks utveck- us a valuable and satifying feedback and contact
Lämplig bakgrund är utbildning på mellaningenföljande: Configuration Management på systemnivå av
lar vi radionätet till tredje generationens mobihelefoni- with reality, and it is quite common that we worts
jörsnivå eller motsvarande, gärna kompletterad
det kompletta radio access nätverket, äger alla för prosystem, baserat på WCDM4- ocb ATM-teknik. 1 det- directly on assignments from business units. If
med ett par års yrkeserfarenhet inom IT-området.
duktenheten gemensamma CM metoder, procedurer
ta radionät ansvarar ERA/RYför noden Radio
you are a software Jack-of-alWrades that appreciaPå Center for Wireless Internet Integration har
ocb guidelines samt Test Configuration Management,
Network Controller (RNC). Till Systemavdelningen
te new technologies, wants to work with Internet
du hela världen som ditt arbetsfält. Det ger dig goTCM,för vår enhet System Integration &
RY/T söker vi nu systemdesigners med typiska arbetand enjoys overall responsibility, contact us NOW!
da möjligheter till internationella kontakter, men
Verification. Detta ger oss en central roll i att koordinesuppgifter som inkluderar systemanalys, funktions- spekräver samtidigt intresse att möta människor och
ra ocb säkra en enhetlig produkthantering inom procificering & design ocb teknisk koordinering av våra
kulturer med ett öppet sinne. Initiativkraft, flexibiliduktenheten.
Contact: Per Johansson, phone +46 8 719 02 90
design-center.
tet och förmåga att ta personligt ansvar är viktiga
e+nail per.johansson@ericsson.com Application:
egenskaper i relationerna med såväl kunder som
Ericsson Research Ericsson Radio Systems AB
• Vi behöver nu stärka vår enhet med en
• Vi tror att du är resuftatorienterad och trivs med
arbetskamrater. Du bör behärska engelska i såväl
T/HS Elisabeth Sandström Torshamnsgatan 23
Modification Handler.
att arbeta både självständigt och i team. Du har tital som skrift och ytterligare språkkunskaper är
SE-164 80 STOCKHOLM
De områden du kommer att arbeta inom är:
digare erfarenhet av utveckling av telekom- eller
värdefulla.
Felrapporthantering för system Integration &
datasystem och tycker det låter roligt och utmaVerification enheten. Administrera forum för felrapnande att vara med och bygga vår första kommerporthantering. Koordinering med övriga MHO'er inEricsson Radio Systems AB
Kontakta: Mats Nättertund, tel 013-32 2112,
siella produkt.
om produktenheten. Påverka och utveckla våra rumats.natterlund@era.ericsson.se Ann-Christin
tiner och verktyg.
Forssell, Personal, tel 013-32 22 19, annTEST AND IT ENGINEER
Kontakta: Jonas Carlsson, tel 08-757 20 51 Jochristin.forssell@era.ericsson.se Per Andersson,
Vi tror att du har erfarenhet från det ovan benas.carlsson@era.ericsson.se Ansökan:Ericsson
Value Added Services is one of the fastest growing areas CF, tel 013-32 20 72, per.andersson@era.ericsskrivna är en drivande noggrann och positiv person
Radio Systems AB R/HS Inger Holmgren 164 80
within Ericsson. Ericsson is the world leader in IN
son.se Jan Nyhlén, SIF, tel 013-32 21 33, jan.nyhsom har lätt för att skapa kontakter. Detta är vikSTOCKHOLM inger.holmgren@era.ericsson.se
(Intelligent Network) for fixed and mobile networks,
len@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson Radio
tigt eftersom många av de frågor du kommer att
with more than twice as many customers as our compe- Systems AB Att: Anette Kindvall Box 1885 58117
arbeta med kräver koordinering och samordning
titors, in more than twice as many countries.
LINKÖPING anette.kindvall@era.ericsson.se
med projektledare och konstruktörer.
Ericsson Research, Kista
We intend to be the leader also in the future for all
types of Intelligent Network Solutions.
SW CONFIGURATION MANAGEMENT
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg
WIRELESS AD-HOC NETWORK
• We are looking for a Test and IT engineer for our
FÖR WCDMA SYSTEM l&V
RESEARCHERS
Design Centre within our Business Division Call
KARTDATA-EXPERT
Product Unh Wideband Radio Networks, PU-WRN,
In 1816, Lars Magnus Ericsson made bis dream come Centre at Value Added Services. The Design
är ansvarig för utveckling ocb underhåll av Ericssons
PÅ ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
true and opened bis own little repair sbopfor telegraph Centre unit is responsible for developing a Call
Wideband CDMA system, tredje generationens mobilequipment. Today Ericsson is a world leader in telecom- Centre solution called Ericsson Customer
Enheten LVR/Ppå Ericsson Radio Systems utfor kon- telefonisystem. Inom produktenbetens enhet för System
munications. About 100 OOOpeiople work for Ericsson Interaction Platform. Ericsson Customer
sulttjänster inom området planering, design ocb optiIntegration & Verification är vi ansvariga för Test
mlil countries, but we still need some more. If you
Interaction Platform is a new platform and applicamering av mobila nät. Arbetsfältet är hela världen.
Configuration Management, TCM.
are interested in the possibility offered below, we would tion concept within the Call Centre area towards
Kartdata bar en mycket viktig roll i denna process, då
tike you to know that Ericssons very advanced technolo- computer/telephone network integration.
radiovågors utbredning påverkas ocb styrs av ter• Vi behöver nu stärka våra resurser till enheten
gies have only one objective: to make i easierfor people
As Test and IT engineer you will be responsible
rängens relief samt markbeklädnadens beskaffenhet.
System Integration & Verification för det kompletta
to communicate. Wherever they are, whenever tbey
for test of new products. The unit is currently worFör att planera nät används flera olika verktyg som
radio access nätverket med resurser för SW handwant.
king on a project, which develops the very latest
kräver kartdata i olika utforanden och format.
ling. Detta är en nyckelfunktion för att få en väl
platform and applications. The department is in a
fungerande Integration & Verification enhet. För att

21

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 6 1999
få ett stimulerande och omväxlande arbete planerar vi att ha arbetsrotation inom dessa arbetsuppgifter.
Några områden du kommer att arbeta inom är:
Program produktion. (Vi arbetar i en Unix miljö med
ClearCase) Aktivt delta i planeringen av leveransinnehåll. Versionshantering.
Konfigurationshantering. Stödja våra verifierare
med aktuell HW och SW status. Kontrollera att inleveranser stämmer med leveransplan. Utveckla
arbetsmetoder och verktyg.
Vi tror att du har erfarenhet från några av det
ovan beskrivna områdena är en drivande noggrann
och positiv person som har lått för att skapa kontakter. Detta är viktigt eftersom många av de frågor vi arbetar med ofta kräver koordinering och samordning med projektledare och verifierare. Vi ser
detta som ett utmärkt tillfälle för programvaruutvecklare som vill utvecklas mot Configuration
Management och vice versa.
Om det här låter intressant och du vill arbeta i
en miljö där vi hanterar ett komplett radio access
nätverk, tveka då inte att kontakta oss.

ce tests and field tests together with our customers
As a system tester you need the ability to combine detailed knowledge with good system technical overview. You need to be able to localize faults
and suggest possible solutions. A team performs
the system test and you need to be able to cooperate and plan within the team. AXE knowledge
and/or verification experiences are a plus. This
task will make you grow in the system knowledge
area rapidly.

Kontakta: Ulf Lönn, tel 08-58531120 eller 0703762165 ulf.lonn@era.ericsson.se Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM inger.holmgren@era.erics-

• The BSC system verification team needs support with test tools to simulate real network
events in our labs. Good test equipment is crucial
for our success. This means for example development of test programs for traffic simulation tools.
CME test tool experience, special TSS2000 is a
plus.

TROUBLE SHOOTING
• We need trouble shooting specialists to support
with the system verification and other test activities performed at the design offices as well on CME
level and at customer's site. Trouble Shooting experience and a will to learn, especially GPRS, is required. The job will give opportunities to travel and
meet internal and external customers.

TEST TOOL

Ericsson Software Technology AB, Linköping
The BSC node in Linköping is staffing up to meet the
future. Today we are looking for a number of persons
that want to be a part of Ericsson front liner GSM.
The Base Station Controller (BSC) is part of the Base
Station System (BSS) within GSM. The BSC is controlling the mobile switching and radio networks. The
BSC product will before the millennium shift serve more then 100 million people. Positions tbat we want to
staffup:

Contact: Lotten Häggström, 013-287466, email:
lotten.haggstrom@epk.ericsson.se or Lennart
Johansson, 013-287358, email: lennart.i.johansson@epk.ericsson.se or Roland Sevegran, 013284968, email: roland.sevegran@epk.ericsson.se
Application marked 98-66: Ericsson Software
Technology AB Ulla-Britt Johansson Box 1248 581
12 LINKÖPING

SYSTEM VERIFICATION

The Product Unit Packet Switching Systems is a part
ofEricsson Radio Systems AB in Kista. We develop and
market packet data solutions for GSM and the next generation mobile telephony system UMTS.
Product Group UMTS Packet Switching Systems
has the mission to provide profitable and competitive
UMTS packet switching products to mobile operators

Vi har nyligen startat en av Ericssons största
satsningar någonsin — utvecklingen av 3:e
generationens mobiltelefoni!

generations mobiltelefonisystem kommer
det att vara möjligt. Du kommer att kunna
använda din mobiltelefon till att video-

The Wireless LAN Systems unit is aiming to exploit a
brand new worldwide market for Ericsson. We intend
to make high performance LANs wireless to let
Notebook and PDA users remain networked while on
the move within the Intranet, but also to public hotspots operated by Internet Service Providers. Our offer
is both a radio access including radio base stations and
PCMCIA terminals, and IP/Ethernet network solutions to make it a highly secure and mobile access.

• Till sektionen för utveckling av mottagare söker
vi radiokonstruktörer. Sektionen ansvarar för utveckling av mottagare inom frekvensområdet 900
MHz - 2 GHz (GSM 900,1800 och 1900). Vi är vidare ansvariga för utveckling av frekvenssynteser
(IF och RF) både för mottagare och sändare.
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att: konstruera mottagare i frekvensområdet 900 MHz - 2
GHz. utföra simuleringsarbeten med hjälp av t ex
Pspice. ADS, Matlab. utföra tekniska studier för
framtida radiolösningar och nya radiobyggsätt. ut-

Nyfi ken?

-

Multimedia via mobiltelefon? Det låter
kanske som en utopi, men med vår nästa

RECEIVER DESIGN
Ericsson Radio Systems AB, Sundbyberg

Ericsson Radio Systems AB, Kista

• The system tester positions means to plan, specify and execute tests of our new system release
before delivery to the customer. The verification is
performed in our test plants including BSC AXE
platforms, base stations and test mobiles. There
are as well possibilities to participate in acceptan-

all over the world. The unit has a bottom line product
TECHNICAL SUPPORT & CUSTOMER
responsibility and consists of product management,
TRAINING, WIRELESS LAN SYSTEMS
system management and design departments. UMTS
• Working with technical support and Customer
packet is about bringing together two of the most exciting and fast growing areas of technology: wireless com- training means that you will have daily contact
both with our engineers internally to resolve
munication and internet based services.
technical issues, and with our customers to satisfy
their requests.
SOFTWARE DESIGN,
We therefore expect you to regard customer oriPACKET SWITCHING SYSTEMS
entation as the main objective of your work, and
that you have a genuine technical interest in the
• As a software designer you will be part of a
datacom business and the underlying technologismall and creative team, with ambition to make
es. We expect you to have experience from technithe ever best wireless connection, for the future
cal support in similar product areas, and a good
datacom networks. Our goal is to design a UMTS
understanding of datacom networks.
system that efficiently support Web browsing,
Vertical applications Voice over IP, and Multimedia.
We are now in the process of building an organisaContact: Mikael Jonsson, tel: 08 - 757 3626, mition for design, with the aim to have designers
kael.jonsson@era.ericsson.se Application:
with broad IP-competence as well as with an inEricsson Radio Systems AB KI/ERA/F/HS Mari
terest in not only design but also system aspects.
Skoglöf 164 80 STOCKHOLM
The design organisation will work with developmari.skoglof@era.ericsson.se
ment in a state of the art design environment.
You will work with, for example, implementation
of the protocols needed to "connect" the radio
Ericsson Radio Systems AB, Kista
network with the Internet, mobility management,
charging etc. The development is made in the
GSM RADIO AND DIGITAL
languages C and Java. We do promote job-rotation
PLATFORM DESIGN
in order to broaden the competence of our colleagues and also to minimise the barriers between
GSM radioutvecklingenförbasstationer i Kista består
the different functional areas such as system maidag av två sektioner på vardera ca 1$ personer där vi
nagement, design and verification.
tillsammans ansvarar för utveckling av mottagare och
sändare inom frekvensområdet 900 MHz - 2 GHz
(GSM 900, 1800 och 1900). Vi arbetar dessutom välContact: Pär Sörme, phone: +46 8 757 14 83
dip nära med en Analog-ASIC design sektion.
par.sorme@era.ericsson.se or Bo Danielsen, phoTillsammans har vi huvudansvaretförnyutvecklingen
ne: +46 8 404 8 1 67 bo.danielsen@era.ericsav GSM radioplattformen for alla basstationsprodukson.se Application: Ericsson Radio Systems AB
ter (macro, micro, ptco).
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 164 80 STOCKHOLM susanne.holmene@era.ericsson.se

konferera, surfa på nätet, skicka e-mail och
prata — samtidigt. Vi passar samtidigt på
att öka datahastigheten med en faktor 100

orientering, JAVA, Webteknologibaserade

eller så, från dagens beskedliga hastigheter
till 2Mbit/s.
Inom vårt område finns oerhört mycket

UNIX-plattform. Med hjälp av dessa
mjukvaruteknologier ska vi utveckla

nytt för den nyfikne. Vi arbetar med

GUI, Corba för distribution, Objektorienterade Databaser på Windows NT och

programvaran till radionätets basstation
och driftstödsystem.

modern mjukvaruteknologi som Objekt-

iggjr p»
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Systemarbete o c h p r o g r a m m e r i n g

Per Calson, 08-764 10 76

Systemintegration o c h verifiering

Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga

Kontakt: Maj Bystedt, 08-585 314 12

e-mail: per.calson@era.ericsson.se

Kontakt: Per Larsson, 08- 757 30 07

även CV, betyg och intyg. Markera
vilket område du är intresserad av.

e-mail: maj.bystedt@era.ericsson.se eller
Martin Rolf, 08-585 314 18
e-mail: martin.rolf@era.ericsson.se
Experter, objektorienterade

e-mail: per.larsson@era.ericsson.se
Experter, drift o c h underhåll av
telekommunikationsnät

Systemadministratör för Solaris

Kontakt: Per Calson, 08-764 10 76

Kontakt: Per Larsson, 08- 757 30 07

e-mail: per.calson@era.ericsson.se

e-mail: per.larsson@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB
R/HS Inger Holmgren
164 80 STOCKHOLM
e-mail: inger.holmgren@era.ericsson.se

realtidssystem
Kontakt: Maj Bystedt, 08-585 314 12

D e l p r o j e k d e d a r e , integration o c h

Sektionschef, integration o c h

e-mail: maj.bystedt@era.ericsson.se eller

verifiering

verifiering

Martin Rolf, 08-585 314 18

Kontakt: Per Larsson, 08- 757 30 07

Kontakt: Lars Eriksson, 08-404 84 99

e-mail: martin.rolf@era.ericsson.se eller

e-mail: per.larsson@era.ericsson.se

e-mail: lars.ericsson@era.ericsson.se

Ansökan och ytterligare information
o m tjänsterna kan hämtas på:
www.osa.nu

Läs mer på www.osa.nu
ERICSSON

^
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föra mätarbeten i labmiljö manuellt och/eller automatiskt ( HP-VEE ). producera konstruktions-, schema- och produktionsunderlag, stödja produktionen
vid produktionsstart.
Du är civilingenjör /eller har erfarenhet inom radiokonstruktion. Ett plus är också kunskap om digital konstruktion såsom digitala filter. VHDL mm.
Erfarenhet från mobiltetefonikonstruktion är meriterande.
Kontakta mottagarkonstruktion: Fredrik Landberg,
tel 08-757 17 38 Email:
fredrik.landberg@era.ericsson.se

TRANSMITTER DESIGN

JOBBNYTT
ringsarbete och sörja för personalens kompetensutveckling är viktiga inslag i arbete.
Den person vi söker bör ha erfarenhet av anläggningskonstruktion och/eller AXE - systemet
samt ha lätt för att samarbeta.
På ESE är vi inom Anläggningskonstruktion ca
42 personer fördelat på 2 enheter som arbetar i
Stockholm, Göteborg, Nynäshamn och Sundsvall
Kontakta: Kjell Solberg tel: 08-579 18150 / 070371 7545 e-post: kjell.solberg@ese.erlcsson.se
Rutger Reman tel: 08 579 181 26 rutger.reman@ese.ericsson.se Ansökan märks Enhetschef
till Anläggningskonstruktion: Ericsson Sverige AB
SE/ESE/Personal Lena Simonsson 126 25
STOCKHOLM lena.simonsson@ese.stockholm.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

tom introduceras och implementeras på andra
Data Transcript enheter runt i världen.
Vi söker dig som är civilingenjör, mellaningenjör
JAVA DESIGNERS
eller har motsvarande teknisk utbildning samt
AND TESTERS FOR CORE BSS
helst har erfarenhet avtelecomsystem. Arbetet
Core BSS is a unit that are developing the next genebestår också av kortare och längre resor i världen
ration of GSM systems where the IP based technology is vilket innebär att vi kräver goda kunskaper i engthe backbone. The first project that we are developing
elska. Kan du även spanska så är det en merit.
shows that incremental design with Bi-weekly shipments of code and customer documentation is a very
Kontakta: Torgny Johansson 08 - 757 03 87
good -way to get the job done fast. The buzzwords that
Robert Lozano 08 - 404 23 64 Anneli Gustavsson,
we work with here at Core BSS are incremental design Personal 08 - 404 71 82 Ansökan: Ericsson Radio
for the project management. Some Cleanroom techniSystems AB KI/ERA/AH /H Elisabet Grahl 164 80
ques are used to make the teamwork work smoother.
STOCKHOLM

• For designers the world starts with Rational ROSE and UML and ends with JAVA in the VisualCafé
tool environment. The basic idea is to get away
Ericsson Radio Systems AB, Kista
from the waterfall methods and try to use round
trip and object oriented views to speed up the development.
MANAGER HELP DESK AND
For testers we are now launching an initiative to
TR HANDLING, GSM ON THE NET
get from major test dumps there the environment
GSM una Internet, two dynamic and exciting -worlds,
more or always is on the limit of stability to daily
are now beehig integrated into a single system. We are
built where all steps towards the end product is
a newly formed organisation hi Kista which has the
small and under control.
task ofcombining the best of recent developments
Pre requisites: GSM knowledge preferably
within the communications industri into a new winwithin the area of Radio Network and Traffic. IP
ning concept - GSM on the Net. Our organisation ope- knowledge and any object oriented language as
rates as an independent company within the Ericsson
C++ or JAVA. You like to work in Teams and to work
organisation, so entrepreneurial skill is of critical imwith a lot of different tasks in a small company apportance.
proach where a team member can do more than
just code or test.
• The manager for Help Desk and TR handling will
have the responsibility to establish and operate a
Contact: Harry Kaipainen, phone: 08/764 11 51,
professional unit that handles customer initiated
070-5853678 Maria Fagerstedt, phone: 08/764
trouble reports through the organisation in an effi19 70, 070-5911385 Gunnar Borg, phone:
cient manner to assure that contracted delivery
08/404 44 73, 070-5521787 Application:
Kontakta sändarkonstruktion: Stefan Cederblad.
quality can be fulfilled.
Ericsson Radio Systems AB Kerstin Almblad
tel 08-757 10 44 Email:
LV/HS 164 80 STOCKHOLM
stefan.cederblad@era.ericsson.se
Based on the GSM on the Net requirements for
Kerstin.Almblad@era.ericsson.se
system and customer support the main objectives
and responsibilities will be to: analyse and propoDIGITAL ELECTRONICS DESIGN
se a help desk and TR handling system, analyse,
• Till sektionen för utveckling av mottagare, söker
propose and implement processes that support
Ericsson Radio Systems AB, Kista
vi digitalkonstruktörer. Sektionen ansvarar för utthe overall objectives for the Product Unit's supveckling av kretskort för digital signalbehandling,
port and sustaining processes, establish and maCONFIGURATION MANAGER/
transmission, timing och switching för macroradionage an effective Help Desk and TR handling orgaVERKSAMHETSUTVECKLARE INOM
basstationer för GSM 900,1800 och 1900. Inom
nisation within given budget.
RADIOBASSTATIONSUTVECKLING
sektionen finns också radiohårdvarukonstruktion
This position requires a person with experience
vilket möjliggör vidareutveckling inom det området.
from a similar position within the data or telecom
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att: konindustry. Excellent knowledge of the Ericsson orga• Till sektionen Produktkoordinering på avdelningstruera kretskort, utföra simuleringsarbeten, utfönisation and the systems and tools currently used.
en Radio Basestation Development söker vi en
ra mätarbeten i labb-miljö, producera konstrukThe individual must possess excellent administConfiguration Manager/verksamhetsutvecklare.
tions-, schema- och produktionsunderlag, stödja
rative skills and at the same time be innovative
Avdelningen utvecklar radioprodukter inom stanproduktionen vid produktionsstart.
and self managed. As there will be a lot of contact
darderna D-AMPS och PDC.
Du har civilingenjörs examen och/eller erfarenwith other Ericsson units it requires excellent comVåra grundstenar inom Configuration
het inom digitalkonstruktion.
munication skills in English, both verbal and writManagement, CM, är: Produktstrukturering.
ten.
Felrapporthantering. Statusrapporteringar.
RADIO PRODUCT RESPONSIBLE
Granskningar. Frisläppning av produkter och doku• Till sektionerna för utveckling av sändare och
Contact: LRG/BC Leif Gebelius (+46 8 404 7557)
ment.
mottagare, söker vi en produkt ansvarig. Enheten
or LR/H Jan Björson (+46 8 585 33872).
Du kommer att ingå i ett kompetent team som
ansvarar för utveckling av kretskort för macroraApplication: Ericsson Radio Systems AB
arbetar både med operativa CM frågor i projekt
diobasstationer för GSM 900,1800 och 1900.
KI/ERA/LR/HS la Pettersson. 164 80 STOCKsamt med utveckling av relaterade metoder och arI arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att: ? anHOLM
betssätt. Som CM kommer du att vara spindeln i
svara för konstruktions-, schema- och produknätet vilket ger dig bra helhetssyn och goda möjligtionsunderlag, ansvara för PRI hantering, ansvara
heter att utveckla din ledarskapsförmåga, projektför produktens felrapporter, stödja produktionen
kompetens samt dina tekniska insikter.
Ericsson Radio Systems AB. Kista
vid produktionsstart.
Det är viktigt att du gillar att stå i centrum och
Du har ingenjörsexamen och vi ser gärna att Du
" GSM ON THE NET" Intresserad?
har kraften att förändra arbetssätt för att bidra till
har erfarenhet inom radioutveckling. Du har tidigaDu som vill arbeta med det senaste inom teknikutsnabb utveckling av nya produkter som levereras i
re erfarenhet av Ericssons dokumentations
veckling. Du som vill vara med där det bänder. Nu
rätt tid med rätt kvalitet. Du kommer att börja jobsystem. Kunskap om PRIM och MSS är meriteranbar DU chansen! Vi har produkten "GSM on the
ba i projekt från start varvat med den utbildning vi
de. Du är driven och är van att arbeta i en dynaNet", totallösningen för kontoret som hanterar komtillsammans kommer fram till att du behöver.
misk miljö med många personliga kontakter.
munikation på företaget. Tal, data, video över IP-näDin inställning och vilja att anta denna utmaning
tet. "GSM on the Net" är baserat på den senaste stanär nog så viktig som formella meriter!
Kontakta: Fredrik Landberg. tel 757 17 38 Email:
darden för multimedia kommunikation över paketdaDin profil: Någon typ av eftergymnasial utbildfredrik.landberg@era.ericsson.se Ansökan senast
tanät dar vi når systemet via
ning. Minst tre års erfarenhet av liknande arbet990430: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la
PC/Muhtmediaterminal, GSM-, eller IP-telefoner.
suppgifter. Du skall ha lätt för att sätta dig in i hur
Pettersson 164 80 Stockholm
Vi är en nybildad produktenhet med höga ambitioHW och SW är strukturerad. Du skall kunna leda
ner som behöverförstärka vårt team som arbetar med
team. Du är noggrann och har ordningssinne.
integrering, hnplementermg & support. Du får arbeta
Erfarenhet av utvecklingsarbete i projektform
i en internationell miljö präglat av affärsmässighet och och Ericsson erfarenhet är meriterande.
Ericsson Sverige AB. Stockholm
teamanda.
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade markKontakta: Torbjörn Andersson, 08-7573924, tornadsbolag l Sverige. Vi verkar på en av världens mest
bjorn.andersson@era.ericsson.se Ewa Hansson,
INTEGRERING,
VERIFIERING,
spännande ocb avreglerade marknader, med en stän08-4048351 Ansökan: Ericsson Radio Systems
digt expanderande infrastruktur for tele- ocb datakom- IMPLEMENTERING & SUPPORT
AB KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl 164 80 STOCKmunikation.
HOLM
• Ett vidsträckt område som ger ypperliga möjligEricsson Sverige ABz kunder ligger i framkant när heter till både en flexibel arbetsmiljö men också
det gäller områdena tele-, datakommunikation ocb IP
djupdykningar in i kärnan på våra produkter.
Det ställer höga krav pä oss som snabb leverantör av
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet
Ericsson Radio Systems AB, Kista
tjänster, produkter ocb lösningar inom dessa områden. från någon eller några av följande punkter: Bygga
Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som of- och konfigurera LAN-nät med förståelse för ingåenDATA TRANSCRIPT &
fentliga organisationer i Sverige.
de komponeter såsom TCP/IP, H323, Routrar.
CONFIGURATION DATA ENGINEER
Företaget består av cirka 600 medarbetare med
Firewalls etc. Integration, funktions- och systemstarkt kundfokus. Vi bar kontor bland annat i \lalmi.
tester av GSM eller andra telekom system.
• Till enheten Data Transcript. Productions &
Humla, Göteborg ocb Synäsbamn. Huvudkontoret lig- Testverktyg och protokollanalysatorer för GSM och
Method Development inom Operations behöver vi
ger på Kungsholmen i Stockholm.
IP nät. Configuration management verktyg såsom
förstärka med ytterligare ett antal DT ingenjörer. Vi
clearcase. Installation och support av nätverkslösarbetar med framtagande av Data Transcript och
ningar, gärna med internationell prägel.
konfiguration av våra mobilsystem TDMA samt
ANLÄGGNINGSKONSTRUKTION
Vi tror att du som individ är: Nyskapare som vill
även utveckling av de metoder och verktyg inom
påverka din egen framtid. Intresserad av att ha
vårt kompetensområde. Vår verksamhet är lokali• söker Enhetschef till enheten Konstruktion 2.
Världen som arbetsfält. Flexibel och drivande.
serad i Kista medan vårt starkt växande marknad
Enheten består av 21 personer och är placerad
Kunnig på att kommunicera på engelska i både tal
och arbetsfält är övriga delen av världen.
på Kungsholmen. Stockholm.
och skrift
Arbetsuppgifterna består dels i att deltaga i våVårt ansvarsområde är att ta fram installara kundprojekt genom att tillsammans med övriga
tionsunderlag för AXE på den svenska marknaden
Ericsson enheter och tillsammans med våra kunsamt följa kunden globalt.
Kontakta: Leif Gebelius, tel 08404 7557 e-mall
der specificera hur våra kundprojekt skall konfiguVåra kontaktytor är främst mot marknads-, orLeif.Gebelius@era.ericsson.se Lena Furehed, tel
reras och samt att producera den data som beder- och installationsenheterna samt våra kunder.
08-404 2451 e-mail Lena
hövs. Dels arbetar vi också med att utveckla nya
Arbete innebär att leda samordna och utveckla
Furehed@era.ericsson.se Eller Jan Björsson på
metoder och verktyg för att förenkla och förkorta
verksamheten mot nya områden såsom projekterpersonalavdelningen, tel 08-585 33 872 Ansökan:
vår DT produktion samt att höja kvaliteten på våra
ing, dimensionering, data transcript etc. samt att
Ericsson Radio Systems AB Personal avdelningen,
produkter. Dessa metoder och verktyg skall dessuha budget och resuftatsansvar. Att driva förbättatt: la Pettersson 164 80 Stockholm
• Till sektionen för utveckling av sändare söker vi
radiokonstruktörer med inriktning mot sändarkonstruktion eller RF-effektförstärkarkonstruktion.
Sektionen ansvarar för sändare respektive effektförstärkare inom frekvensområdet 900 MHz - 2
GHz (GSM 900, 1800 och 1900).
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att: konstruera radio i frekvensområdet 900 MHz - 2 GHz.
utföra simuleringsarbeten med hjälp avtex Pspice,
ADS, Matlab. utföra mätarbeten i labmiljö manuellt
och/eller automatiskt ( HP-VEE ). ansvara för produktionsunderlag i samband med nykonstruktion,
utföra tekniska studier för framtida radiolösningar
och nya radiobyggsätt. vara med vid produktionsstart av egna konstruktioner.
Du har tidigare arbetat med konstruktion av
analog teknik vid högre frekvenser/mikrovågsteknik och vill bredda Dina kunskaper inom området
digitalradio. Erfarenhet av linjäriseringsmetoder inom effektförstärkarområdet är meriterande.
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Ericsson Radio Systems AB, Kista
Product Group UMTS Packet Switching Systems bas
the mission to provide profitable and competitive
UMTS packet switching products to mobile operators
all over the world. The unit has a bottom line product
responsibility and consists of product management,
system management and design departments. UMTS
packet is about bringing together two of the most exciting andfast growing areas oftechnology: wireless communication and internet based services.

SYSTEM DESIGNER,
PACKET SWITCHING SYSTEMS
• As a System designer you will be part of a small
and creative team, with ambition to make the ever
best wireless connection, to the future datacom
networks. Our goal is to design a UMTS system
that efficiently support Web browsing, Vertical applications Voice over IP, and Multimedia. We perform system analysis, specification work and participate in standardisation activities. There are also
possibilities to participate in prototyping and
system integration activities.
You have a M.Sc. or equivalent in Telecom,
Datacom, Computer Systems or similar, and have
experience from object oriented design and programming C++/Java. Knowledge in GSM and
Internet technologies is an asset we appreciate.
Contact: Viktor Berggren, phone +46 8 757 13 21
viktor.berggren@era.ericsson.se or Pär Sörme,
phone +46 8 757 14 83 par.sorme@era.ericsson.se Bo Danielsen, phone: +46 8 404 81 67
bo.danielsen@era.ericsson.se

SOFTWARE DESIGN,
PACKET SWITCHING SYSTEMS
• As a software designer you will be part of a
small and creative team, with ambition to make
the ever best wireless connection, for the future
datacom networks. Our goal is to design a UMTS
system that efficiently support Web browsing,
Vertical applications Voice over IP, and Multimedia.
We are now in the process of building an organisation for design, with the aim to have designers
with broad IP-competence as well as with an interest in not only design but also system aspects.
The design organisation will work with development in a state of the art design environment.
You will work with, for example, implementation
of the protocols needed to "connect" the radio
network with the Internet, mobility management,
charging etc. The development is made in the
languages C and Java. We do promote job-rotation
in order to broaden the competence of our colleagues and also to minimise the barriers between
the different functional areas such as system management, design and verification.
Contact: Pär Sörme, phone: +46 8 757 14 83
par.sorme@era.ericsson.se Bo Danielsen, phone:
+46 8 404 8 1 67 bo.danielsen@era.ericsson.se
Application: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 164 80 STOCKHOLM susanne.holmene@era.ericsson.se

Ericsson Software Technology AB, Ronneby
Ericsson Software Technology AB is a company within
the line of telecommunication. We develop products and
services with the latest technologies. We are a young
and expansive company with 1500 employees located in
Karlskrona, Linköping, Hässleholm, Ronneby and
Malmö.
Billing Gateway (BGw) is a software product for
mobile,fixedpublic, datacom, and internet networks.
The product is developed by Ericsson Software
Technology in Ronneby. The BGw is a flexibel gateway
which connects the operators network with the post-processing systems.
The product collects charging information from the
switches, processes it, reformats it, calculates prices, and
distributes the charging information to the operators
post-processing systems, for example billing systems,
fraud systems and statistical systems.
BGw was born 5 years ago and is still a young product which is now starting to get a brand name in the
world market. Today there are more than 40 customers
running BGw in their network all over the world.
Our unit in Ronneby bas a the overall responsibility
of the success of the product and handles agreements
with our partners, technical sale support, marketing
support, product management, development, design

maintenance, training, support and services around
the product.

PRODUCT MANAGER
• You will work as an Operational Product
Manager (OPM) for Billing Gateway (BGw) in the
BGw Product team. You will with your technical expertise and knowledge in the Fixed Public
networks, GSM, NMT, TACS, Datacom, and
Software engineering area lead us the way into
the future!
You will work with technical investigations, long
term strategical plans for the product (together
with SPM), both from a technical and from a commercial aspect. You must keep an eye on
Ericsson long term strategies in our area and
keep a good contact with other Ericsson departments. You will have daily contact with the BGw
Sales team supporting them with technical answers and solutions. You will perform presentations and demonstrations at customers where a
detailed technical discussion takes place.
Handling incoming requirements to BGw is a major part of your work. You will thereby be the bridge between the Product team and the
Development team. You will follow up the development done to ensure that the product is developed inline with strategies & requirements.
This position contains travels which will bring
you all around the world to our Ericsson local
companies and to our customers!
Mark your application: BGw OPM, Technical
Expert

TEST MANAGER
• You will work as an Test Manager for Billing
Gateway (BGw) in the BGw Development team.
You will ensure that BGw functionality & software
is correct tested, both in design maintenance and
in new development (projects). In new development will you act as project test manager. You will
participate in testing and provide routines to make the testing of BGw being as smoth as possible. One major issue for this year is to implement
automatic testing using a BGw test tool, daily
builds and nightly basic tests. We are aiming at
making as large part as possible automatically
testing.
Mark your application: Test Manager - System
Developer

SUPPLY ENGINEER
• You will work as an Supply Engineer for Billing
Gateway (BGw) in the BGw Services team. You will
travel around the world to our customers and install the BGw software and hardware, connect
and integrate it with the customer network and billing systems. Your missions is done when the
system is accepted by the customer. You will be
the BGw responsible person for managing the
customer implementation project from order to
acceptance. You will work together with the customer to understand their needs and to implement
customer specific requirements into Billing
Gateway specific applications.
This position contains a high amount of travelling which will bring you all around the world to our
Ericsson local companies and to our customers!
Mark your application: Customer
Implementation Responsible

SUPPORT ENGINEER
• You will work as an Support Engineer for Billing
Gateway (BGw) in the BGw Support team. You will
help customers and Ericsson local companies
with their questions around BGw. You will be an
expert on usage of the BGw and its components.
You will be a part of the helpdesk team and eventually also part of the 24 hour emergency team.
You will work together with the customer to understand their needs and to solve customer specific requirements using Billing Gateway specific
applications.
This position may contain travels which will
bring you all around the world to our Ericsson
local companies and to our customers!
Mark your application: Support Engineer Technical Expert

TEST MANAGER
• You will work as an Test Manager for Billing
Gateway (BGw) in the BGw Verification team and
in close cooperation with the other BGw teams.
You will support customers, Ericsson local companies and Ericsson projects with testing the BGw
and verifying that BGw can connect to various
network elements. You will participate in testing
and provide routines to make the verification work
being as smoth as possible.
You will project manager when implementing
verification projects together with our partners
outside Ericsson. You will maintain our BGw verification program which is run in parallel and in close cooperation with development and product management of BGw.
This position contains travels which will bring
you all around the world to our Ericsson local
companies and to our customers!
Mark your application: Verification EngineerTest Manager
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KONTAKTEN NR 6 1999

126 25 Stockholm eller
anna.wennerholm@etx.ericsson.se

You will work with Sun and HP hardware,
Solaris, HP-UX, C++, Java, X.25 and IP communication, fixed public networks, GSM, NMT, TACS,
AMPS/D-AMPS, Datacom, and with charging in
these areas.
You must have deep technical interest and
knowledge, and be easy to cooperate with.

Kontakta: Thomas Sahlmén, tel: 031-709 9185
email: thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Dafina
Ivanovska, tel: 031-709 9138 email: dafina.ivanovska@egs.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Kista

MIUÖTEST AV ANx SYSTEM

Contact: Mikael Roos +46 457 775 22 Mikael.
Roos@epk.ericsson.se Application: Ericsson
Software Technology AB Att: Ann-Sofie Hjertsson
371 23 KARLSKRONAjob@epk.ericsson.se

Enheten Radio Design är ansvarig för att, med senaste teknologi, produktutveckla radioenheten inom
Multiple Standard Radio konceptet som nu går in i
feasabilityfasen. Dessutom arbetar vi med förutveckling för kommande RadioBasStationer. Idag är vi ca
10 personer placerade i Kista. Vi behöver nu förstärka
vår enhet med

Inom Product Unit Access & Product Offerings tar vi
blafram bredbands accessprodukterförattfa ut
höghastighetsdata till kontoret och hemmet. Antingen
på höghastighetskoppar (ADSL) eller punkt tillmultipunkt radiolänk (IVBAS). Första generationens produkter ärframme och vi barfått vårt första kontrakt
med Telia. Nu expanderar vi och satsar på nästa generation där bl.a. ADSL Lite ingår, en utveckling som
även Microsoft, Intel och Compaq driver på.

Ericsson Radio Systems AB. Kista

KOMPONENTINGENJÖRER
• Vi söker ingenjörer som skall förstärka enheten
Komponentteknik för telekom produkter inom områdena passiva, diskreta och elektromekaniska
komponenter.
Enheten ansvarar för komponentsupport, kvalificering och karakterisering av komponenter.
Du kommer att arbeta med val av komponenter
i konstruktionsprojekt, bistå med kunskap om
marknad, tekniska egenskaper, etc. Du kommer
även att följa den tekniska utvecklingen inom området genom kontakter med leverantörer och konstruktionsinstanser inom och utanför Sverige
samt ha kontakter med våra partners.
Personliga egenskaper som vi värdesätter högt
är förmåga att arbeta i team, initiativförmåga, helhetssyn, servicevilja, ansvarskänsla och kunna
utrycka sig bra i tal och skrift på både svenska
och engelska.
Din bakgrund är högskole- eller gymnasieingenjör med elektronikinriktning.

Ericsson Telecom AB, Kungens Kurva

ERFARNA FPGA/ASIC
KONSTRUKTÖRER
• Vi söker dig som är mellan- eller civilingenjör
och har några års erfarenhet av utveckling av FPGA eller ASIC i moderna utvecklingsmiljöer. Du
kommer att ingå i projekt med hög teknologinivå
där det krävs en stor öppenhet för nya idéer och
tekniker.
Du kommer att ingå i projekt för framtagning av
den teknik som kommer att användas vid utveckling av basstationer för samtliga mobiltelefonstandarder.
Just nu arbetar vi huvudsakligen med FPGA för
styrning och kommunikation samt digitala ASICs
för signalbehandling inom radioområdet. För detta
arbete krävs att de senaste ASIC processerna
och utvecklingsverktygen används.
Det krävs att du har god samarbetsförmåga, är
initiativrik, målinriktad och drivande.
Erfarenhet av Mentor och Xilinx är meriterande.

Kontakta: Jolanta Norén, tfn 08-404 52 57 jolanta.noren@era.ericsson.se Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl
164 80 Stockholm
elisabet.grahl@era.ericsson.se

Kontakta: Arne Gabrielson, tfn 08-757 29 21 arne.gabrielson@era.ericsson.se Olle Schmidt, tfn
08-757 06 34 olle.schmidt@era.ericsson.se
Ansökan märkt FPGA/ASIC: Ericsson Radio
Systems AB KI/ERA/X/HSS Kia Wagnås 164 80
STOCKHOLM

Ericsson Radio Systems AB, Kista

Ericsson Telecom AB

Enheten Radio Design är ansvarig för att, med senaste teknologi, produktutveckla radioenheten inom
Multiple Standard Radio konceptet som nu gar in i
föasabilityfasen. Dessutom arbetar vi med förutveckling för kommande RadioBasStationer. Idag är vi ca
70 personer placerade i Kista.
Enheten för Radiokonstruktion behöver nu förstärkning

CONFIGURATION MANAGEMENT
TCM

• En civilingenjör eller motsvarande med goda
kunskaper i såväl radioteknik som digital signalbehandling med avseende på kommunikationstillämpningar!
Arbetet omfattar hela utvecklingskedjan från algoritmutveckling ned till överlämning för kretskonstruktion och ingår i utvecklingsprojekten för
Multiple Standard Radio samt Multiple Carrier
Radio.
Kontakta: Per Halvarsson, tfn 08 - 757 28 02
per.halvarsson@era.ericsson.se Ansökan märkt
RADIO: Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/X/HSS Kia Wagnås 164 80 STOCKHOLM

Ericsson Emergency Control Systems,
Göteborg
Ericsson Emergency Control Systems AB(EGS) är ett
programvaruföretag inriktat på utveckling av integrerade IT- system (radio-/tele-/datakommunikation
och applikationer)
Vi är underleverantörer till andra Ericssonenbeter
inom vårt kompetensområde samt att vi för externa
kunder utvecklar integrerade mfbrmations-ocb kommunikationssystem för larm- och ledningscentraler såsom 112-centraler.
Vi har en komplett affärsprocess med egen marknadsfunktion produktutveckling, installations-ocb
kundstödsfunktion. Vi är belägna i Västra Frölunda,
Göteborg och är drygt 110 medarbetare.

SYSTEMUTVECKLARE FÖR PC
• Vi söker Dig som vill arbeta med programvaruutveckling inom tele- och datakommunikation
i nya spännande produkter där integration av datorer och telefoni får allt större betydelse. Med
Windows/NT och UNIX som plattformar arbetar vi
med nya avancerade applikationer i telenäten. Vi
arbetar med den senaste tekniken inom både
mjuk- och hårdvara. Exempelvis integrerar vi telefonikort baserade på Compact PCI teknik i PC, utnyttjar objektorienterad programmering, implementerar nya protokoll, använder internetteknologi mm. Allt detta ställer krav på problemlösningsförmåga, initiativförmåga etc.
Vi söker Dig som: har arbetat några år och behärskar Visual C++ i olika Windowsmiljöer. vill vara med och driva utvecklingen framåt, vill ha nya
spännande utmaningar, har högskoleutbildning inom dataområdet.
Viktigast av alft är att du har en god teknisk utbildning och framåtanda. Vi vill dessutom gärna
ha fler kvinnor i vår organisation.

Test Support SIV är en enhet inom Wireline Systems.
Viärca 25personer och sitter på TNi
Midsommarkransen. Vi arbetar med Test
Configuration Management (TCM) och är ett
centrum för konftgurering av AXE-noder och nätlösningar för olika typer av mjukvaruprovning.
• Nu behöver vi förstärka vår enhet för att kunna
ge kommande stora projekt fullt stöd. Vi söker Dig
som vill arbeta med och utveckla Configuration
Management inom våra TCM-projekt.
Vi söker Dig som är minst gymnasieingenjör eller motsvarande. Du tycker om att arbeta med
andra människor även om uppgifterna emellanåt
kräver självständigt arbete. Du är noggrann och
uppskattar ordning och reda. Du har erfarenhet
av Configuration Management eller närliggande
verksamheter.
Om Du inte redan år kvalificerad för arbetet, erbjuder vi Dig en kompletterande utbildning.
Utbildningen omfattar både kurser och praktik, varav en del görs utomlands.

DATA TRANSCRIPT TCM
• Nu behöver vi förstärka vår enhet för att kunna
ge kommande stora projekt fullt stöd. Vi söker Dig
som vill arbeta med Data Transcript (stationsdata) för att konfigurera noder och nät för våra provningsmiljöer.
Vi söker Dig som är minst gymnasieingenjör eller motsvarande. Du tycker om att arbeta med
andra människor även om uppgifterna emellanåt
kräver självständigt arbete. Du är noggrann och
uppskattar ordning och reda. Du har erfarenhet
av Data Transcript eller närliggande verksamheter.
Om Du inte redan är kvalificerad för arbetet, erbjuder vi Dig en kompletterande utbildning.
Utbildningen omfattar både kurser och praktik, varav en del görs utomlands.

PROVARE TCM
• Nu behöver vi förstärka vår enhet för att kunna
ge kommande stora projekt fullt stöd. Vi söker Dig
som vill arbeta med provningsstöd både på våra
"riktiga" provplatser och i simulerade provningsmiljöer.
Vi söker Dig som är minst gymnasieingenjör eller motsvarande. Du tycker om att arbeta med
andra människor även om uppgifterna emellanåt
kräver självständigt arbete. Du är noggrann och
uppskattar ordning och reda. Du har erfarenhet
av att arbeta med data.
Vid behov erbjuder vi Dig en utbildning till prcvare. Utbildningen omfattar både kurser och praktik, varav en del görs utomlands. För mer information, kontakta oss gärna!!
Kontakta: Magnus Eriksson Tel. 08-719 1765
Per Kapfält Tel. 08-719 1443 Ansökan: Ericsson
Telecom AB KX1/ETX/X/XN Anna Wennerholm

• Vårt team har bl.a. ansvar för miljöverifieringen
av ADSL produkterna. Vi söker nu ytterligare en
person som vill arbeta inom detta område. Du
kommer att vara med i hela processen dvs. planering av miljötesterna, uppsättning och konfjgurering av ANx systemet samt delta vid utförande
av testerna och rapportering av resultatet. Detta
kommer att ge dig en bred kunskap om vårt ADSL
system, ANx.
Vi söker dig med viss erfarenhet eller förståelse för EMC- eller andra miljötestområden. Unixvana är ett plus och goda kunskaper i engelska
en förutsättning, eftersom vi har täta kontakter
med våra designcenters utanför Sverige. Du får
möjlighet att bredda din kompetens med ett nytt
teknikområde; bredbandsaccess.
Låt oss tala om din framtid!
Kontakta: Peter Ternai, teamledare, tfn 08-719
3884, email: peter.ternai@etx.ericsson.se
Catarina Larson Åstrand, Personal, 08-719 0836,
catarina.larson-astrand@etx.ericsson.se

Ericsson Telecom AB, Älvsjö

O&M UTVECKLING,
MENORCA PROJEKTET
IP Services är en Product Unit inom BU Datacom
Networks & IP Services. Vi arbetar med IP teknik och
utvecklar produkter och nya applikationer för framtiden, som exempel kan nämnas Voice over IP. Vi bar en
nyskapande, annorlunda organisation med virtuella
produktbolag och kompetensbolag. Vi sitter i inspirerande lokaler i Älvsjö.
Menorca projektet IPT 1.7 tar bl.a. fram en vidareutvecklad Voice Gateway från IPT 1.6. Projektet
kommer att leverera i olika drop med ettförstadrop
dedikeratför kunden Interoute. Flera efterföljande
drop är planerade. Produkterna kommer att säljas direkt av PU IP Services till kunder men även ingå i
system som GSM on the net och Enterprise Networks
levererar. O&M av denna Voice Gateway och andra
komponenter hanteras via en Java Applet.
• Vi jobbar i team och behöver nu en teknisk
team-ledare för O&M teamet.
Uppgift: Driva vidareutvecklingen av Java
Appleten samt motsvarande funktioner i Voice
Gateway. Voice Gateway skrivs i C++ och körs på
realtidsoperativsystemet OSE Delta. Applet skrivs
i Java och körs på Windows NT.
Kompetens: Krav: Erfarenhet av objektorienterad utveckling. Erfarenhet av C++ och Java.
Flexibel och företagsam. Lätt för att lära nytt.
Önskemål: Erfarenhet av applikationsutveckling mot OSE Delta. Erfarenhet av utveckling i MS
Developer's studio. Erfarenhet av utveckling i
Java. Kunskap om TCP/IP och SNMP.
Intresserad? Kontakta då...
Kontakta: Conny Johansson, Kompetenschef 08719 93 09 Boo Nillson, Projektledare 08-681 31
81 För teknisk info, Joakim Altini 08-719 24 05
Ansökan märks O&M utveckling: Ericsson
Telecom AB ÄL/ETX/D/CH Jila Persson 126 25
Stockholmjila.persson@etx.ericsson.se

Ericsson Microwave Systems AB, Lysekil
Ericsson Microwave System AB ansvarar mom
Ericssonförförsvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling mom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik.

RADIOKONSTRUKTÖRER
(RF & MIKROVÅGSTEKNIK)
Vi på Ericsson Microwave Systems i Lysekil ansvarar
för att utveckla radioprodukter ingående i mobiltelefonisystem så som basstationer och aktiva antennsystem.
Vi arbetar för nuvarande med utveckling av nästa generation av mobilbasstationerförGSM och PDC
system. I dag är vi i Lysekil ett 20 tal anställda som
jobbar med radioutvecklingförmobilte- lefonisystem
och vi behöver nu förstärkning med ytterligare ett antal medarbetare.
• Vi arbetar med allt från specificering och nedbrytning av krav till mätning och kon- struktions
verifiering. Tyngdpunkten ligger i att konstruera RF
& Mikrovågslösningar för t.ex. PA steg, småsignal
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detektering, RF reglerloopar mm. Vi använder oss
av avancerade RF-simuleringsverktyg för att analysera och utveckla robusta konstruktioner. Arbetet
innebär att i grupparbete finna bra konstruktionslösningar i teknologins framkant.
Du är civilingenjör och har några års erfarenhet
av RF-konstruktion. Goda kunskaper i engelska är
en förutsättning. Du har god helhetssyn, uthållighet, drivkraft, samarbetsförmåga.
Lysekil erbjuder underbar småskalighet med fiske, bad och sol med all den service man kan förvänta sig av en stark västsvensk kommun. Att dessutom ha ett högteknologiskt och inspirerande arbete inpå knuten kan ge dig extra krydda.

JOBBNYTT

Vi bar ansvar för att integrera 'best in class' proVi har idag ett flertal mycket omfattade utveckdukter både inom och utanför Ericsson för framtagande lingsuppdrag inom JAS 39 programmet. Vi tar fram
en ny generation Displayer uppbyggda med LCDav ett Nätövervakningssystem som möter kraven från
teknik, vi vidarutvecklar elektroniken inom gradagens och morgondagens Mobil operatörer i världen.
fikgenerering och bildbehandling.
Detta system sitter som herre på täppan och övervakar
underliggande enheter 1 det mobila nätet
Då vi medverkar i en produkts hela utvecklings
fas och vi har ett flertal vakanser söker vi personer
som är intresserade att arbeta inom följande om• Inom området nätövervakning är det extremt
råden: Systemkonstruktion, systemering och nedviktigt att ha kunskap och förståelse för kundernas
brytning av delsystem på maskinvarunivå.
verkliga behov. Vi söker därför dig som har arbetat
Elektronikkonstruktion: där vi arbetar med bla: FPen längre tid med nätplanering, drift och underhåll
GA- och ASIC konstruktion i en miljö med senaste
eller liknande hos en telekom-operatör.
verktygen inom grafisk högnivådesign, VHDL från
Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att - i samverkan
Mentor och Synopsys. DSP-konstruktion, C++, asmed andra - specificera krav- och funktionalitet på
semblerprogrammering Kretskortkonstruktion.
nuvarande och kommande system. Att tillföra anVerifiering.
Kontakta: Anders Lindahl, 0523-665006 E-mail:
vändar-perspektivet till detta arbete blir ditt viktianders.lindahl@emw.ericsson.se Ansökan märkt
gaste bidrag.
Då våra produkter används i flygande tillämpref nr 99-111: Ericsson Microwave Systems AB,
ningar ställs stora kvalitetskrav, vilket innebär att
verifiering sker på alla nivåer. Vi ansvarar för all vePersonal och Organisation, 43184 MÖLNDAL.
Kontakta: Mats Söderlund, 0910-731878,
rifiering av maskinvara, från konstruktionsverifierMats.Soderlund@sa.erisoft.se Gösta Falk, 0910 ing till funktionsveriflering och miljötålighetsprov731702, Gosta.Falk@sa.erisoft.se Ansökan:
ning på hela enheter.
Ericsson Erisoft AB, Ledningssystem, Luleå
Ericsson Erisoft AB Box 920 971 28 LULEÅ Märk
kuvertet: Personal L/N
All verifiering sker i en egen utvecklad prov- och
verifieringsmiljö.
VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA
Praktiskt kommer Du att jobba i mindre team
VÄRLDENS FÖRNÄMSTA FLYGBURNA Ericsson Saab Avionics AB, Divisionen för
som tillsammans tar fram olika funktioner.
LEDNINGSSYSTEM?
Förutom att det är ett roligare sätt att arbeta på så
Presentations- och Spaningssystem, Kista
ger det snabbare beslutsvägar och större möjligheter att påverka sitt dagliga arbete. Du som söker
Tack vare nya framgångsrika affärer för Ericssons flyPROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
är högskole- eller civilingenjör. Eftersom flera av
gande radar ER1EYE? med tillhörande ledningssystem
måste vi stärka och utöka vår organisation. Ericsson
• Vi är ett gäng med mycket bra teamsammanhåll- våra produkter är försvarshemliga måste Du vara
svensk medborgare.
Erisoft AB i Luleå ansvarar för produktutveckling av
ning som arbetar med programvarukonstrution av
ledningssystem, simulatorer och utbildningssystem mom presentationssystemet i flygplan JAS 39 Gripen
ER1EYE produkten.
och vi önskar bli fler. Presentationssystemet, EPKontakta: Rolf Karlsson, tel 08-757 28 94. e:
17, åren mycket komplex produkt som ställer
post: rolf.karlsson@esavionics.se Göran
höga krav på dig som programmerare. Piloten mås- Westholm, tel 08-757 23 35, e: post: goran.west• Det ger dig chansen att få använda din kompete kunna lita på att den information som presenteholm@esavionics.se
tens i en verkligt framgångsrik verksamhet och i
ras är korrekt och att den presenteras vid exakt
teknikens yttersta framkant. Med de utvecklingsrätt tidpunkt. Vilken utmaning!
möjligheter det ger. Ditt intresse och din bakgrund
SUPPORTINGENJÖR-EDA
avgör. Du kan alltså vara en erfaren civilingenjör,
Som programvarukonstruktör hos oss kommer
en nyutexaminerad civilingenjör, en högskoleingendu att arbeta med specificering, konstruktion och
• Du kommer att arbeta med applikations- och anjör eller en mer praktiskt lagd, erfaren tekniker. Vi
utprovning av programvaran. Då vi just nu år inne i
vändarstöd för vår utvecklingsmiljö för elektroniksöker Systemutvecklare, Projektledare och Testare
en ny fas av nykonstruktion så kommer du att jobkonstruktion. Miljön är UNIX-baserad och innefatmed inriktning mot programvara.
ba med detta och använda dig av en realtids-PAtar moderna verktyg för kretskorts- och VDHL-konSCAL och eget grafikspråk. Praktiskt kommer du
struktion.
Kontakta: Michael Norlund Tel 0920-202744 Eatt jobba i mindre team som tillsammans tar fram
Dukommer att arbeta tillsammans med konpost Michael.Norlund@lu.erisoft.se Anders
olika funktioner. Förutom att det är ett roligare sätt
struktörerna, samtidigt som Du biir en viktig länk
Ahlström Tel 0920-202742 E-post
att arbeta på så ger det snabbare beslutsvägar
till övrig datasupport och till leverantörerna av vår
Anders.Ahlstrom@lu.erisoft.se Lars Frank Tel
och större möjligheter att påverka sitt dagliga arutvecklingsmiljö.
0920-202119 E-post Lars.Frank@lu.erisoft.se elbete.
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemler Personal, Ola Pettersson, Tel 090-153248, EUtbildningsnivån ligger mellan 80 och 180
liga måste du vara svensk medborgare.
post: Ola.N.Pettersson@epl.ericsson.se Ansökan
poäng. Några års erfarenhet av realtidsprogramsenast 990430: Ericsson Erisoft AB Box 920 971
mering är önskvärd samt erfarenheter av PASCAL
Kontakta: Rolf Karlsson, tel 08-757 28 94. e:
28 LULEÅ Märk kuvertet: Personal L/E
och UNIX. Då det handlar om flygande programvara
post: rolf.karlsson@esavionics.se Göran
Westholm, tel 08-757 23 35, e: post: goran.westmed stora kvalitetskrav så måste du vara nogholm@esavionics.se Christina Rönnebring, tel 08grann och ha stor ansvarskänsla. Du skall dessu757 38 08, e:post:christian.ronnebring@esavioEricsson Erisoft AB, Växelsystem - Skellefteå
tom ha god samarbetsförmåga samt goda kunskanics.se
per i engelska och kunna uttrycka dig i tal och
skrift. Eftersom flera av våra produkter är förVAD ÄR LIVSKVALITET FÖR DIG?
svarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
FÄLTSERVICE - KUNDSTÖD
För oss på Ericsson Erisoft i Skellefteå är det bl a att
ha: spännande och utvecklande arbetsuppgifter i tekni- Kontakta: Björn Tingåker, tel 08-757 23 25,
• Vi arbetar med utveckling av flyg- och markburna
kensframkant, arbete på ett företag som bar ett stort
e:post: bjorn.tingaker@esavionics.se
presentationssystem, bl a presentationssystemet
utbud av frhidsaktiviter inom idrott, kultur mm. möjEP-17 för JAS 39 Gripen. Du kommer att arbeta
lighet till flexibla arbetstider, ett arbete där de flesta av
med stöd och hjälp till våra kunder och samarSYSTEMKONSTRUKTÖR
dina arbetskamraterfinns kvar nästa år också, möjligbetspartner, vid utprovning av funktioner och appaheten att bo i Sveriges trevligaste landsända, att slippa • Du kommer att utveckla flyg- och markburna pre- rater i flygplan inom JAS 39 programmet.
sentationssystem, bl a för JAS 39 Gripen. Arbetet
köerna och kunna ta cykeln titt jobbet, ett förhållandeArbetet är utåtriktat och innebär bl a diskussion
vis billigt boende nära arbetet och naturen att trots allt omfattar utåtriktad verksamhet för analys av kundmed användare och kundrepresentanter, medverkrav,
funktionsoch
prestandaspecificering
samt
ha möjlighet att åka till Stockholm över dagen.
kan vid flygutprovning av EP-17, arrangemang av
systemkonstruktion av funktioner för både vidariggprov i syfte att klarlägga funktioner och felanareutveckling
och
nyutveckling.
Vi
arbetar
målstyrt
i
• Om du tycker som oss, ta då chansen att arbeta
lysera produkten, medverka vid externa möten,
team.
inom CMS30, som är Ericssons digitala mobil
rapportera till projektledning, skriva flygprovrapporsystem för den Japanska marknaden. Mobile
Du som söker bör vara civilingenjör eller motsva- ter m. m.
Switching inom Ericsson Erisoft i Skellefteå komrande med erfarenhet av systemkonstruktion, digiDu som söker bör vara minst 80-poängs ingenmer att ta över ansvaret för CMS30 Switching untalkonstruktion eller programvarukonstruktion.
jör samt vara noggrann, serviceinriktad och ha sinder 1999. Vi kommer därmed att få ökat systemGoda kunskaper i svenska och engelska.
ne för helheten i systemet. Du har en förmåga att
och produktansvar. För detta behöver vi systemutErfarenhet av taktiska presentationssystem är mesjälvständigt och i grupp driva och lösa de problem
vecklare, designers och testare samt specifikt:
riterande. Eftersom flera av våra produkter är försom uppstår i samband med (våra presentaApplikations- systemansvarig. Delsystemansvarig,
svarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
tionssystems) EP-17 användning på fältet. Du har
Produkt kommitteansvarig. Testledare.
en stark vilja att sprida information till berörda kolProjektledare, Kvalitetsansvarig. Du har troligen en
legor. Goda kunskaper i svenska och engelska.
Kontakta: Ulf Starkenberg, tel 08-757 34 64,
bakgrund inom mobil eller fast telekom och gärna
e:post:ulf.starkenberg@esavionics.se
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemlierfarenhet från AXE10.
ga måste Du vara svensk medborgare.
Om Du har några frågor så kontakta oss gärna.
SYSTEMKONSTRUKTÖR
Kontakta: Ulf Starkenberg. tel 08-757 34 64,
FÖRVERIFIERING
Kontakta: Lennart Eriksson, tel 0910 - 731718, ee:post:ulf.starkenberg@esavionics.se Daniel
mail: lennart.eriksson@sa.erisoft.se Roger
• Du kommer att arbeta med verifiering och utvärAndersson, tel 08-757 36 67, e: post: daniel.s.anTörngren, tel 0910 - 731711, e-mail: roger.torngdering av främst programvaran ingående i presendersson@esavionics.se
ren@sa.erisoft.se Lars-Åke Eriksson, tel 0910 tationssystemet EP-17 i flygplan JAS 39 Gripen.
731736, e-mail: lars-ake.eriksson@sa.erisoft.se
Arbetet innebär bl a att utforma verifieringsmeSYSTEMINGENJÖRER
Ansökan: Ericsson Erisoft AB Box 920 971 28
toder, specificera verifieringen på funktionell nivå,
LULEÅ Märk kuvertet: Personal X/M
genomföra verifieringen samt rapportera resulta• Vi är ett team på 14 personer som designar och
tet. Vi arbetar målstyrt.
konstruerar programvara för realtidsgrafik och regiDu som söker bör vara minst 120-poängs ingenstrersystem till flygburna och markbaserade preEricsson Erisoft AB, Ledningssystem jör samt vara noggrann och ha sinne för helheten i
sentationssystem, bl a presentationssytemet i
Skellefteå
systemet.
flygplan JAS 39 Gripen.
Goda kunskaper om realtidssystem samt tidigaVi arbetar på UNIX- och WindowsNT-plattformar
re erfarenhet av verifiering eller systemarbete är
och i egenutvecklad hårdvara (bl a PENTIUM-baseSPECIALIST-TELECOM
meriterande. Eftersom flera av våra produkter är
rade system) med programmeringsspråken ADA,
NETWORK MANAGEMENT
försvarshemliga måste Du vara svensk medborgaC, C++ och Pascal. Vi arbetar i små team, två till
Affärsområde Ledningssystem inom Ericsson Erisoft
re.
fyra personer, som har ansvar för systemdesign,
utvecklar och marknadsför produkter och systemprogramvarudesign, systemintegration och test &
tillämpningar inom huvudsakligen två områden:
verifiering.
Kontakta: Ulf Starkenberg, tel 08-757 34 64,
Drift-, styrning och underhåll av telenät (Telecom
e:post:ulf.starkenberg@esavionics.se Anne Arhin.
Vi söker nu tre nya medarbetare. Du kommer till
Management). Ledningssystem inom luftförtel 08-757 36 63. e-post: anne.arhin@esavioatt börja med att arbeta inom något av följande
svarstillämpningar (EriEye).
nics.se
områden:
Telecom Management är för Ericsson ett strategiskt
Registrerprogramvara. Enheten i Linköping har
mycket viktigt område för den satsning som görs mom
ansvaret för den taktiska registreringen i JAS39
DIGITALKONSTRUKTÖR
tjänstesektorn. Möjligheten att erbjuda våra kunder
Gripen. Du kommer att ingå i det team som utveckexpertis vad gäller drift och övervakning av telecom• Inom enheten för maskinvarukonstruktion anlar registrerfunktionen och dess programvara.
nät spås bli nästa stora område för Ericsson och ett mås- svarar vi för utvecklingen av all maskinvara inom
Kartgenerering. Du kommer att vara med och
te för fortsatt dominans inom Mobil system.
presentation- och spaningssystem.
underhålla och vidareutveckla vårt nya, NT/ORAC-
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LE-baserade, kartediterings- och genereringssystem.
Funktionsveriflering. Du kommer att arbeta i det
team som ansvarar för funktionsverifleringen av
det nya, digitala, registersystemet i JAS39 Gripen.
Arbetet består både av verifiering och uppbyggnad
av verifieringsmiljö.
Du som söker är civilingenjör eller högskoleingenjör med datainriktning och har gärna några
års erfarenhet. Eftersom flera av våra produkter är
försvarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
Hos oss: bedrivs arbetet i projektform i mindre
team, där vi själva planerar och genomför våra
uppdrag, får du möjligheter till utveckling genom
utmanande arbetsuppgifter. Vi ger Dig olika former
av vidareutveckling och utbildning samt tillgång till
både Ericssons och Saab:s samlade kompetens.
Kontakta: Ingela Bonnevier, personalavdelningen,
tel 08-757 04 92. Kjell Jonasson, telefon 013-28
42, e:post: kjell.jonasson@esavionics.se

TESTINGENJÖR PROVNINGSBEREDNINGEN
• Vi är en grupp ingenjörer som arbetar med att
utveckla testprogram och testsystem till vår produktion. Vi söker testingenjörer som kommer att
arbeta med att välja och utveckla testmetoder,
konstruera och programmera testutrustningar, ta
fram erforderlig dokumentation samt bistå utvecklingsavdelningarna i testbarhetsfrågor.
Lämplig bakgund är gymnasie- eller högskoleingenjör inom elektronik-området. Meriterande är
arbetserfarenhet av programutveckling, elektronikkonstruktion, mät- och provningsteknik. Du är initativrik och är positiv och tycker om att ha god ordning omkring dig. Då vi arbetar projektorienterat i
team ser vi helst att du har intresse för och gärna
också har erfarenhet av att leda projekt. Eftersom
flera av våra produkter är försvarshemliga måste
du vara svensk medborgare.
Kontakta: Stefan Blom, tel 08-757 56 24, e:post:
stefan.blom@esavionics.se

Divisionen för Telekrig och IK-system

SYSTEMINGENJÖR
• Vi utvecklar företrädesvis system för flygburna
tillämpningar, men även andra applikationer förekommer. Våra produkter, som vi företrädesvis utvecklar åt det svenska försvaret, är av två slag; autonoma eller integrerade.
Hos oss kommer du att få arbeta med allt från
kundkravanalys, systemdesign, nedbrytning och
specificering till framtagning av konstruktionsunderlag samt drift och underhållsfrågor i större eller
mindre utsträckning beroende på i vilket projekt
din profil kommer till bäst nytta. Du kommer att arbeta med avancerade system vars funktioner och
prestanda realiseras i digitalt-, analog- och
mikrovågsteknik, mekanik samt programvara.
Vi tror att Du är civilingenjör eller med motsvarande kompetens och har jobbat med systemkonstruktion ett par år eller med detaljkonstruktion inom ett par discipliner under ett flertal år och känner att det nu är dags att höja blicken och få ett
helhetsperspektiv. Erfarenhet från Telekrigområdet
eller därtill angränsande områden är meriterande.
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
Kontakta: Jan Lemark, tel 08-757 27 86, e:post:
jan.lemark@esavionics.se Hjalmar Pajus, tel 08757 30 29, e:post: hjalmar.pajus@esavionics.se

PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR
JAS 39 MOTMEDELSSYSTEM
• Du kommer att ta fram programvaran till motmedelssystemet för JAS 39 Gripen.
Programmeringsspråk är Pascal D80, vilket är en
dialekt som har inlägg för maskinvarustöd av operativsystemprimitivitet.
Vi har arbetsuppgifter av skilda karaktärer, såsom programvarukonstruktion, integration, uppkörning i systemsimulator och medverkan vid utvärdering tillsammans med användare, med möjligheter att få en god överblick över ett komplext
system.
Vi tror att Du är högskoleutbildad och/eller har
längre erfarenhet av arbete inom nämnda teknikområde, samt behärskar engelska i tal och skrift.
Du är resultatinriktad, självständig och kreativ. Du
gillar lagarbete och att ta eget ansvar. Intresse av
att leda andra ger Dig större utvecklingsmöjligheter. Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste Du vara svensk medborgare.
Kontakta: Per Björklund, tel 08-757 ????, e:post:
per.bjorklubnd.ericson@esavionics.se

PROJEKTLEDARE/
DELPROJEKTLEDARE
• Vår verksamhet bedrivs till största delen i projektform. Vi behöver därför flera medarbetare med
intresse och förmåga att leda större eller mindre
utvecklingsprojekt som innebär specificering, kon-

struktion, verifiering, produktion och leverans av
nya avioniksystem.
Rollen som projektledare eller delprojektledare
innefattar planering, ledning och uppföljning av
verksamhet och resurser samt att svara för kontakterna med projektets olika intressenter.
Då många av våra kunder och leverantörer finns
utomlands är det nödvändigt att Du behärskar engelska i tal och skrift. Du bör vara ingenjör med erfarenhet av teknisk utveckling av maskin/ och eller programvara. Du behöver inte vara den tekniskt
mest kunnige, bara Du förstår helheten. Vad vi
främst värdesätter är Din erfarenhet av och förmåga att leda medarbetare och verksamhet mot fastställda mål, samt att hantera en föränderlig miljö.
Kontakta: Ulf Skande, tel 08-757 25 57, e:post:
ulf.skande@esavionics.se Bengt Lagerlöf, tel 08757 24 33, e:post: bengt.lagerlof@esavionics.se

CONFIGURATION MANAGER
• Vi söker en Configuration Manager att svara för
konfigurationsstyrning inom ett eller flera av våra
projekt. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att
fastställa krav på framtagning, frisläppning och underhåll av produktdokument, att fastställa och tilldela produkt- och dokumentnummer, att överordnat svara för och koordniera konfigurationsstyrningen inom projektet inklusive ändringshantering,
att hålla kontroll på och bevaka status på leverabler m m.
Vi tror att du är tekniker med erfarenhet från
konstruktion eller produktion och med ett administrativt intresse, ordningssinne och god samarbetsförmåga.
Kontakta: Ulf Skande, tel 08-757 25 57, e:post:
ulf.skande@esavionics.se Ansökan: Ericsson Saab
Avionics AB HS Kerstin Fröderberg 164 84 STOCKHOLM

Our responsibility covers application SWfor traffic and networks to develop and evaluate methods for
protocol handling, and HW controlling SW. V$ proto- upgrade of complete networks including various tycol handling is a big part of the application SW.
pes of node elements like SCP, ANS, BMX etc.
We want you to have at least three years experi• We are looking for You who want to work with
ence of AXE switches. Experience in upgrade and
System Design. You will perform technical Pre-stutrouble shooting within the competence area is a
dies and Feasibility studies of the new Access 910
requirement. You have proven skills, and you are
subscriber stage, a new generation of cost effectiinterested in developing yourself as well as others.
ve and flexible Access product. The designs are
You are open-minded about giving guidance and
done in C/C++ and SDL. Operating system is OSE. assistance to others. Your Swedish and English
You have a university degree with knowledge of
are very good in speech as well as in writing.
programming in C/C++. It is a plus if you are famiContact: Nils- Erik Bergström, tel. 08-719 9687,
liar with Ciear-Case, OSE and SDT. You have the
e-mail, nils.e.bergstrom@etx.ericsson.se
ability to quickly get a system overview and like to
be a coordinating force. You have good skills in
English, taking initiatives and like to work in
NETWORK INTEGRATION ENGINEERS
teams.
• As a Network Integration Engineer, your job is to
Contact: Roger Eriksson, 08-719 5658, e-mail
integrate the different elements that the network
etxroge@tn.etx.ericsson.se or Kerstin Haten HR,
is built up of. This can be both Ericsson equipment
08-719 6701, e-mail Kerstin.Halen@etx.ericsas well as other vendor equipment.
son.se. Application: Ericsson Telecom AB, Roger
We work with AXEs, Airline systems, BMX and IN
Eriksson, TN/ETX/X/AAG, 126 25 Stockholm Mark
products, routers. DCME equipment, STH nets and
your application with System Design PL) Access
much more.
They should all work together and by the time
the Network Integration is finished, the network
Ericsson Telecom AB, Wireline Systems Global
should be ready for commercial operation.
Supply Chain/ System Supply and Integration.
We want you to have a technical university degree (120p electro-engineer or equivalent experiWireline Systems Global Supply Chain is a global orence).
ganisation working ht a world of new networking paThe job will demand of you to be a team player,
radigms where our ability to define and deliver comple- to have experience from AXE configuration and teste network solutions is the key to the success of our custo- ting, preferably 1-2 years as a system tester, to
mers as well as our own.
have experience from customer relations and
System Supply and Integration work with the tougcustomer support is preferred, to be able to refer
hest customers the telecommunication market has to of- and relate to ETSI specifications, to have a good
fer, such as RSL Corn and WorldCom. The customers
knowledge about network configuration and an abiare new operators who are expanding globally. We are
lity to understand specific customer network soluworking in a team-based organisation where different
tions and that your English skills are very good.
roles interact closely- Traditionally we have only been
working with AXE products, now we are working
Contact: Ulrika Strandgren, tel. 08-719 2959, etowards Access, Intelligent network and integrating
mail. ulrika.strandgren@etx.ericsson.se
complete networks.

Ericsson Telecom AB, Telefonplan TN

SYSTEM DESIGNER,
ACCESS PRODUCTS
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CUSTOMER ENGINEERS
A S REPLACEMENT SPECIALIST

• As a specialist in A S Replacements you raise
requirement handling towards product units as
The Access area is changing and growing rapidly. We well as internally in order to secure continuos imsee an increasing demand for more bandwidth, Internet provement and competence activities. You work
and ATM compability, as well as supportfor new servi- with methods and support for upgrade of AXE exchanges in our customer solutions project. You alces. At the same time we must secure our margins by
so act as a trouble-shooter when required and supdeveloping products at minimum cost in delivery flow.
port in planning and analysis phase both internally
Product unit Access and Product offerings within
and towards marketing units and customers. You
Wireline Systems is created to meet the customers and
end-users need for future Access solutions. We are wor- provide input to the strategic competence planning
king with a small company approach which means that on what kind of competence the unit will require in
we take and end-to-end product and business responsi- the future.
You work together with A S Replacement speciability.
lists in other Ericsson companies in competence
We design program systems for ISDNlineboards.

• As a Customer Engineer you will work closely to
the customer. You will assist the project manager
in the beginning of a project so that realistic time
plans can be presented to the customer. You are
responsible for the co-ordination of software and
data transcript implementation, to develop and coordinate the demonstration and acceptance at the
customer site.
We want you to have a technical university degree, at least 120 p and to have technical qualifications in telephony or data communications engineering, preferably 3 years as a system tester.
Experience as a leader is an advantage. We want
you to be a teamplayer and to have a genuine interest in other people and you like to solve pro-

blems in co- operation with others. Your English as
well as Swedish skills are very good.
Contact: Mikael Forsberg tel. 08-719 9520. email. mikael.k.forsberg@etx.ericsson.se

DATA TRANSCRIPT ENGINEERS
• As a DT engineer, you collect information from
the customer network/sites which you use to create, verify and implement Network Configuration
Data. You will have direct contact with customers.
The work is to be performed both in Sweden and
at our customer sites around the world.
We want you to have a technical university degree (120 p electro engineer or equivalent background). Knowledge of AXE/telephony and/or
network planning is mandatory and we would like
you to have at least one year of experience within
this field. You should also like to work with continuos improvements and try new ways of doing things
in order to contribute to the development of processes and methods. Your English and Swedish
skills should be very good.
Contact: Roge.- Johansson tel. 08- 719 3038, email: roger.johansson.@etx.ericsson.se

SYSTEM TESTERS
• As a System Tester you work with software testing and implementation. You work in a customer
team with dedicated customers. You also handle
STP:s and test equipment. You follow and develop
methodologies and routines.
We want you to have a technical university degree (120p electro engineer or equivalent background. We also value knowledge of Ericsson products and procedures. As a person you like to
work with others, are open-minded and like new
challenges. You communicate well in English as
well as in Swedish.
Contact: Magnus Schön, tel. 08-719 1293, email. magnus.schon@etx.ericsson.se Applications:
ERICSSON TELECOM AB, HF/ETX/X/XOH,
Charlotta Åkerström,126 25 Stockholm. E-mail:
charlotta.akerstrom@etx.ericsson.se

Ericsson Telecom AB, Telefonplan TN

VERKTYG OCH UTVECKLINGSMILJÖ
FÖR SW DESIGN
Accessområdet är ett foränderiip och snabbt växande
område. Vi ser en ökad efterfrågan på mer bandvidd,
Internet och ATM kompabilitet samt support for nya
tjänster. Samtidigt måste vi säkra våra marginaler genom att utveckla produkter till en sa liten kostnad som

Be where the action is — GSM product packages!
ERA/LV/I GSM Infrastructure has developed the

You have experience from at least one of the areas

leading concept for packaging of products within

listed above. Experience from business management

LV/IPC Henrik Hassler, phone +46 8 404 87 54

Ericsson, as a part of the GSM systems World Class

for AXE is a plus and you have a Bachelor's or Master's

henrik.hassler@era.ericsson.se

Supply Program. Now we need to complement our

degree Science, preferably Industrial Engineering, or

organisation to continue to bring out the BSC, MSC

equivalent experience.

and HLR H W packages the market needs. We have
the following positions open:

Product administrator
Efficient product administration is a key to the suc-

Business and
process developer

information

contact:

Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 Stockholm
kerstin.almblad@era.ericsson.se

cess of our concept. We work with PRIM and PCAT,
GSM system's WEB-based product database. To support the simple ordering procedures we provide to

The strive towards World Class TTM and TTC processes for our GSM products continues. Our business
and process developer will be responsible to continue
the development and implementation of our TTM
process together with our partners at Strategic Product Management, UAB product

For further

development,

Implementation, Logistics, Supply Unit AXE and
the Node Production Centers.

our Market Units, we have developed new product
structures and methods in close cooperation with
EDT.
You have been responsible for H W products in
PRIM and understand the basics of release handling
and product structures. You enjoy working in development projects with challenging time schedules,
and are prepared to make the efforts needed to get

You will also represent LV/IP in major related
business/process projects such as TTC Global and

PRA in time when needed. A strong sense for order
and a customer oriented mind is necessary.

PPIS to further develop BMOG's and Ericsson's
business processes.

Make yourself heard.
ERICSSON
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möjligt i leveransflödet. Product Unit Access and
Ericsson Telecom AB, Älvsjö
Product Offerings mom Wireline Systems är nu skapad
för att möta kundernas ocb slutanvändarnas behov för
SITEKEEPER UTVECKLING
framtida Access produkter.
• IP-Services är en produktenhet inom Business
• Inom Sub Product Unit Access 910 behöver vi
Unit Datacom Networks. Ericsson Telecom AB. Vi
är ca 240 anställda som utvecklar, marknadsför
förstärka vår supportfunktion för verktyg och utoch säljer produkter inom Internetområdet. Vi har
vecklingsmiljö för vår designverksamhet. Du komen nyskapande, annorlunda organisation med virmer att arbeta med och ansvara för utvecklingsmiltuella produktbolag och kompetensbolag. Vi sitter i
jö och verktyg i nära samarbete med våra koninspirerande lokaler i Älvsjö.
struktörer. Arbetet innebär konfigurering, installation, stöd, licenshantering m.m.
Vi söker medarbetare för SITEKEEPER UTVECKLING i projekt Rome.
verksamheten är SW design med huvudsakligen
C/C++ och SDL i en Unix-miljö. Erfarenhet av Unix
Rome projektet tar fram ett nytt IP telefonisystem som kommer att ersätta IPT och MMTS
systemadministration är nödvändigt. Andra erfasystemen. Produkterna kommer att säljas direkt
renheter såsom APStools, ClearCase är ett plus.
av PU IP Services till kunder men även ingå i
Du skall tycka om att jobba nära ihop med ansystem som GSM on the net och Enterprise
vändarna av vår miljö, vara öppen, ha drivkraft,
Networks levererar. En central del både i det nya
och ha lätt för att ta in nya ideér.
systemet och i projektet är Sitekeepern. Till den
behöver vi nu en C++ utvecklare för att kompleKontakta: Torbjörn Engesvik, 08-719 6472. tormentera utvecklingsteamet.
bjorn.engesvik@etx.ericsson.se eller Kerstin Halén
Personal, 08-719 6701, Kerstin.Halen@etx.ehcsUppgift: Utveckla Sitekeepern med inledningsvis
fokusering på mediahantering och mediakontrollson.se
signallering. Du kommer att ingå i ett team som
ansvarar för att designa Sitekeeper och senare
även en border gateway och en terminal agent gaEricsson Telecom AB. Telef onplan TN
teway. Alla produkterna kommer att skrivas i C++
och köras på realtidsoperativsystemet OSE Delta.
SOFTWARE DESIGNER,
Sitekeepern skall även köras på Solaris via OSE
ACCESS PRODUCTS
Deltas soft kernel.
The Access area is changing and groining rapidly. We
Kompetens Krav: Erfarenhet av objektorienterad
see an increasing demand for more bandwidth, Internet utveckling. Erfarenhet av C++. Rexibel och företagand ATM compability, as well as support for new servi- sam.
ces. At the same time we must secure our margins by
Önskemål: Erfarenhet av applikationsutveckling
mot OSE Delta. Kunskap om TCP/IP. Arbetet kan
developing products at minimum cost ht the delivery
starta direkt, dock senast den 19/4.
flow.
Product Unit Access and Product offerings within
Wireline Systems is now created to meet the customers Kontakta: Conny Johansson, Competence
and end-users need for future Access solutions. We are Manager, 08-719 9309 Hans Norelius,
working with a small company approach which means Projektledare, 08-719 16 97 Peter Brorson (för
that we take an end-to-end product and business reteknisk information), 08-719 90 59 Ansökan
sponsibility.
märks Sitekeeper utveckling - Rome: Ericsson
Within PUAccess& Product offerings, the Access
Telecom AB ÄL/ETX/DN/CH Jila Persson 126 25
910 Product Unit has the responsibility to ensure that Stockholmjila.persson@etx.ericsson.se
Access 910 use the most appropriate technologies and solutions to ensure that 910 is, and remains competitive
both technically and cost-wise in an ever changing envi- Ericsson Utvecklins AB, Älvsjö
ronment.
The Ericsson Access 910 is a general purpose, access Ericsson Utvecklings AB i Älvsjö fortsätter att rationanetwork system that provides PSTN, ISDN, Internet, lisera AXE10.
voice over IP, ATM and switched video broadcast capaInom programmet HWM - HardWare
bilities over a broad array of customer network interfa- Modernization - startas ett antal nya projekt upp med
ces and to a wide range ofservice networks.
syftet att få AXE 10 mindre, snabbare ocb produktionsvänligare. Frågor kring Cost of ownership kom• We are looking for you who wants to work with
mer också att beaktas.
SW design for the Access Unit Swith in Access
• Arbetsuppgifter: Vi söker två Systemprovare/
910. Our responsibility covers application SW for
Integratörer till sektionen för AXE 10 Plattformstraffic and protocol handling as well as HW controlprovning.
ling SW. V5 and Q3 interface handling is a big part
of the application SW.
Arbetet är närmast en integration av systemYou will work with specification, system design,
komponenter (CP, RP, AP, SP, GSS, AST, ET, PDSPproduct design and verification of the Access 910
L), som kommer från funktionsprovning och sätts
Access Unit Switch. The SW design is done in C,
ihop till ett system, vilket lastas med
C++ and Erlang. The operating systems are OSE
Lokalstationsapplikation samt Mobilapplikation. Vi
Delta and VxWorks.
har ett nära samarbete med utvecklingsprojekten
You have a university degree with knowledge of
samt FOA-projekten, vilka vi erbjuder en komplett
programming in C or C++. It is a plus if you are familjö. En mindre del av arbetet består av formell
miliar with Clear-Case, Erlang, OSE or VxWorks.
provning samt uppmätning av systemkarakteristiYou have good skills in english, like to take initiatika.
ves and enjoy working in teams in an international
Du kommer att få arbeta med de senaste proenvironment.
dukterna i AXE 10-plattformen och hjälpa till med
att få dem konkurrenskraftiga, samtidigt som du
Contact: Robert Mellberg, phone +46 8
har ett stort kontaktnät inom UAB och mot våra
7190053, robert.mellberg@etx.ericsson.se or
beställare på ERA samt PN.
Kerstin Halén HR.phone +46 719 6701,
Möjlighet finns att följa med de nya produkterna
Kerstin.Halen@etx.ericsson.se. Application:
ut till FOA
Ericsson Telecom AB, Robert Mellberg,
Kvalifikationer: Du bör ha minst 4-årigt tekniskt
TN/ETX/X/AAB, 126 25 Stockholm
gymnasium samt flerårig APT-erfarenhet, helst någon mobilapplikation.
Kontakta: Tibor Csaba 08/727 3199 (ECN 851
3199) Tibor.Csaba@uab.ericsson.se eller Katalin
Balogh 08/727 4011 (ECN 851 4011)
ANx SYSTEMS INTEGRATION
Katalin.Balogh@uab.ericsson.se Ansökan:
Inom Product Unit Access tar vifram bredbands acEricsson Utvecklings AB P/A Annelie Josefsson
cessprodukter för att få ut höghastighetsdata till konto- Box 1505,125 25 Älvsjö
ret och hemmet antingen på höghastighetskoppar,
ADSL, eller punkt-till-multipunkt radiolänk, WBAS.
Första generationens produkter ärframme ocb vi bar
Ericsson Wireless Office. Nacka Strand
fått värt första kontrakt med Telia. Nu expanderar vi
och satsar på nästa generation. Där ingår bl.a. ADSL
HW-ANSVARIG
lite, en utveckling som även Microsoft, Intel ocb
Compaq driver på.
• sokes till Produktenheten Mobility Servers.
Produktenheten Mobility Servers, som ingår i
• Idag söker vi dig som är kompetent inom
Affärsenheten Wireless Office, utvecklar, säljer
system integration / verifiering och vill lära sig ett
och supportar nya avancerade mobila lösningar för
nytt expansivt teknikområde. Vi ansvarar för integprivata, publika och cellulära nätverk. Vi har ett
ration och verifiering av kompletta ANx-lösningar.
brett spektra av kunder, från mindre företag på en
Du får ett ingående systemkunnande i systemets
ort till multinationella företag med kontor sammanmjukvaru- och hårdvaruområden såsom de tjänster
bundna i världsomspännande nätverk. Vi står för
som distribueras till slutanvändaren. Erfarenhet in- nytänkande och flexibilitet i arbetet, sitter i moderom ATM, datacom och Circuit emulering är en förna lokaler med utsikt över Djurgården i vackra
del.
Nacka Strand och har ett omfattande samarbete
med vårt designcenter i North Carolina, USA.
Låt oss tala om din framtid!
För dig som besitter flerårig erfarenhet av HWKontakta: Carl Samuelsson, tfn 086813647, eutveckling har vi ett kanorvjobb att erbjuda. Vid en
mail: cart.samuelsson@etx.ericsson.se Dialog gadeal kommer Du att ansvara för den HW som ingår
tan 1 Ericsson Telecom, Kungens Kurva S-126 25
i vår produkt och få ett stimulerande och självstänStockholm
digt arbete på köpet. Vårt PU är i dagsläget fokuserat på SW utveckling men är tungt beroende av
HW utveckling som sker antingen internt inom
Ericsson eller på externa företag. Du kommer att

bli vår länk mot dessa enheter. I våra projekt kommer
Du att vara den som köper in arbete från HW enheterna och sedan koordinera och följa upp arbetet. Detta gör att Du kommer att få en central roll
även i våra utvecklingsprojekt. Med ansvaret för
HW följer bl.a. Industrialisering, Byggsätt, Produktgodkännande och Produktionsprognoser plus att
tillsammans med Systemledningen delta i kravarbetet vad gäller ny HW.
Vår huvudprodukt. Mobility server, är en renodlad trådlös PBX vilken exekverar på en NT-server,
har ett nyutvecklat mycket kraftfullt switching-kort
och där all System & Network Management körs
via Internet. Vi jobbar nu vidare med att även köra
tal över IP.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som
präglas av en snabb teknisk utveckling, vilket ställer krav på att Du självständigt kan ta Dig fram i
obanad terräng, är drivande och målfokuserad.
Vidare bör Du ha många års erfarenhet av HW-utveckling samt ha en teknisk utbildning i botten.
Erfarenhet av PRIM och GASK är ett plus. De arbetsformer och nätverk som Du kommer att ingå i
kräver att Du behärskar engelska i tal och skrift.
Kontakta: Jan Samuelsson,
Produktutvecklingschef för MS i Nacka Tfn: 08-42
20255 E-mail: jan.samuelsson@ebc.ericsson.se
Ansökan: NA/EBC/EN/H Elisabet Lindgren, personal Tfn: 0&42 20361 E-mail:
elisabet.lindgren@ebc.ericsson.se ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB Enterprise Systems S-131
89 STOCKHOLM

Ericsson Microwave Systems AB, Mölndal
Enheten för Mekanikkonstruktion och beräkningar söker.

MEKANIKKONSTRUKTÖR
Ericsson Microwave System AB ansvarar mom
Ericsson förförsvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning ocb
utveckling inom mikrovågsteknik och böghastighetselektronik.
Vi ärt dag en målstyrd grupp på 9 personer som behöver förstärkning. Gruppens huvuduppgift är att
konstruera och dokumentera mekanik for flygande radar.
Vi arbetar mycket tillsammans med vår produktion
ocb stöttar dem bl a med att ta fram verktyg för olika
processteg. Till gruppens uppgifter bör även att utföra
beräkningar, i huvudsak termiska.
• Det är inom området konstruktion och dokumentation som vi behöver utökning. På sikt kommer du även att arbeta med systemmekanik och
delprojektledning och på så sätt ta större ansvar.
Vi arbetar både självständigt och i projektform i
nära samarbete med elektronikkonstruktörer,
mönsterkortskonstruktörer och produktionspersonal. Du kommer att ha ett stort kontaktnät inom
EMW.
Som CAD-hjälpmedel använder vi PRO-Engineer
(3D).
Kvalifikationer: Vi tror att den person vi söker är
högskoleingenjör M med några års erfarenheter av
mekanikkonstruktion. God förmåga till samarbete
och drivkraft är ett krav. CAD-kunskaper är meriterande.
Kontakta: Lena Kull, E-mail: Lena.Kull@emw.
ericsson.se, telefon 031-747 0048 och Henrik
Jagelund, E-mail:
Henrik.Jagelund@emw.ericsson.se, telefon 031747 6167. Ansökan märkt ref nr 99-108: Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och
Organisation. 431 84 MÖLNDAL.

Ericsson Telecom AB

Ericsson Hewlett-Packard AB

SYSTEM ADMINISTRATOR TESTUB
• The IS/IT organization in Stockholm is looking
for a system administrator who will work with support in our test lab. You probably have genuine interest in computers and an interest in working together with others to provide a good working environment for our developers and testers.
The test lab is a common resource for all development departments in Stockholm. The IS/IT department maintains the lab and resources are
booked by projects in different stages in the development process, from basic test to system test.
The IS/IT organization in EHPT is a company wide support organization with personnel in
Stockholm, Gothenburg, Grenoble, Kuala Lumpur
and New Delhi. Apart from the obvious responsibilities for the local IS/IT environment each site does also have company wide responsibility for one
or more functions or parts in the global IS/IT environment. The IS/IT group in Västberga is responsible for communication, LAN/WAN and telephony,
and Internet/intranet technologies.
Job description: Your main responsibility will be
to handle the local test environment and support
the local development departments in their needs
in the test lab area. The current environment is primarily Unix based (HP-UX and Solaris) but we are
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rapidly increasing our development on the NT platform. The work involves installation of both standard hardware and software but also internal products such as the TMOS platform and specific
Ericsson and EHPT software.
Installation and configuration of components
partly in the development environment such as databases, compilers and tools will also be a part of
your work.
You will also be involved in the normal day to
day operations at the IS/IT department.
Responsibilities: Installation and maintenance
in the test environment in VK. planning, installation and maintenance of test machines, administration around the services and machine resources
in the lab. contact with suppliers for both purchasing, support and maintenance, interface towards
development departments.
Requirements: good knowledge of Unix administration, knowledge of Windows NT is necessary,
experience from software development is a plus,
good skills in the English language both verbally
and in writing, social skills and service mindedness. gymnasium or academic degree.
Contact: Mats Pettersson +46 8 685 24 57 or
mats.pettersson@ehpt.com. Mark application
VK/90.

FUNCTION TESTER
• We need function testers for our development
unit, Basic Element Management, where we develop systems for managing telecommunication
networks, today mainly network elements of the
AXE type. You will work with: Installation and maintenance of our test systems. Development of test
plans, test programs, and test cases. Test execution.
You should have a technical education, be interested in and used to working with computers,
and you should preferably have some experience
from software testing. Knowledge of Unix is an highly desirable. You can express yourself in English,
both in speech and writing.
Contact: Pär Dahlin +46 (0)8 685 23 29 Pablo
Garcia +46 (0)8 685 21 52 Mark application
VK/12.

CHIEF DESIGNER
• We need a chief designer for our development
unit, Basic Element Management, where we develop systems for managing telecommunication
networks, today mainly network elements of the
AXE type. You should have worked several years
with software development. Most probably you have a university degree in computer science. You
are interested in how the end users will work with
the final product, and you have the ability to develop requirements specifications in co-operation
with a product manager. You know how to create
an efficient and durable design, and how to implement it in co-operation with the other members in
the development team. You will have the responsibility to guide the team from a technical point of view.
Our main environment is Unix (Solaris), and to a
lesser extent Windows NT. The main languages are
C++ and Java. It is an advantage if you are also familiar with Corba. Telecom experience is also an
advantage.
Contact: Pär Dahlin +46 (0)8 685 23 29 Christian
Magnusson +46 (0)8 685 2103 Mark application
VK/10.

SOFTWARE DEVELOPER
• We need software developers for our development unit, Basic Element Management, where we
develop systems for managing telecommunication
networks, today mainly network elements of the
AXE type. You should have worked a few years with
software development. Most probably you have a
university degree in computer science. You like
working in teams, but with a driving force of your
own. You are well aware of the high quality goals
for modern software products, and know how to
fulfil them. You are prepared to work through the
whole product life cycle, from the requirements
phase through implementation and delivery to
maintenance.
Our main environment is Unix (Solaris), and to a
lesser extent Windows NT. The main languages are
C++ and Java. It is an advantage if you are also familiar with Corba. Telecom experience is also an
advantage.
Contact: Pär Dahlin +46 (0)8 685 23 29 Christian
Magnusson +46 (0)8 685 2103 Mark application
VK/11, latest 990431: EHPT, Human Resources,
126 25 Stockholm or by e-mail: ehsjob@ehpt.com.
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade marknadsbolag i Sverige. Vi verkar på en av världens mest
spännande ocb avreglerade marknader, med en ständigt
expanderande infrastruktur för tele- ocb datakommunikation.
Ericsson Sverige AB:s kunder ligger i framkant när
det gäller områdena tele-, datakommunikation ocb IP.
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Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av
Kontakta: Jan Bornstein, tel: 031 - 709 9098 etjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. mail: jan.bornstein@egs.ericsson.se
Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som offentliga organisationer i Sverige.
TESTLEDARE
Företaget består av cirka 600 medarbetare med
starkt kundfokus. Vi bar kontor bland annat i Malmö,
• Vi söker en TESTLEDARE med erfarenhet och inKumla, Göteborg och Nynäshamn. Huvudkontoret lig- tresse av systemtestning , valideringoch verifierger på Kungsholmen i Stockholm.
ing. Din uppgift blir bl a att ansvara för framtagning
av testspecifikationer samt planering och genomförande av tester. Testerna kommer att bedrivas
CHEFER SOM VILL
både internt Ericsson/EGS men även externt.
Våra system ställer stora krav på tillförlitlighet
ARBETA MED DET SENASTE
och säkerhet, varför du bör kunna arbeta struktuI ERICSSONS NYA SVERIGEBOLAG
rerat, systematiskt och noggrant samt ha intresse
och förmåga att dokumentera arbetet. All doku• Datacom/IP-enheten inom Customer Services
arbetar med Implementation och Support utav
mentation sker på engelska. Utvecklingsmiljön beInternet- och datacom-lösningar på den svenska
står av Windows NT och Visual C++. Testverktyg är
marknaden, där vi arbetar med de senaste produkännu ej fastställt. Det blir en av dina inledande
terna som t.ex. IPTC, ATM, IAS, IP@Service, EIPS,
uppgifter. Du bör ha högskoleutbildning inom dataANx-ADSL, OSS, GSM on the Net, OSS m.m.
området.
Till enheten söker vi nu två (2) chefer med ansvar för en grupp om vardera 10-15 medarbetare.
Kontakta: Jan Bornstein, tel: 031 - 709 9098 eChefsansvaret innebär att tillsammans med befintmail: jan.bornstein@egs.ericsson.se
lig personal, kontinuerligt utveckla verksamheten
och bidra till att ESE blir det mest lönsamma markSYSTEMUTVECKLARE FÖR PC
nadsbolaget inom Ericsson. Eftersom det är ett rasande snabbt tempo där det hela tiden kommer in
• Vi söker Dig som vill arbeta med programvaruutnya produkter på marknaden är en mycket central
veckling inom tele- och datakommunikation i nya
uppgift att fatta snabba beslut om vilka strategiskt
spännande produkter där integration av datorer
viktiga produkter vi ska arbeta med inom Customer och telefoni får allt större betydelse.
Services samt besluta om vilka produkter vi ska
Med Windows/NT och UNIX som plattformar aranlita underleverantörer till.
betar vi med nya avancerade applikationer i telenäVi vänder oss till Dig som är nytänkare med
ten. Vi arbetar med den senaste tekniken inom båkundfokus och resultatansvar. Du har goda ledarede mjuk- och hårdvara. Exempelvis integrerar vi tegenskaper samt har en god övergripande kunskap
lefonikort baserade på Compact PCI teknik i PC,
om de datacom-/ IP-tjänster Ericsson tillhandahålutnyttjar objektorienterad programmering, impleler.
menterarnya protokoll, använder internetteknologi
mm. Allt detta ställer krav på problemlösningsförKontakta: Anders Nilsson, 08-579 18444, e-mail
måga, initiativförmåga etc.
Anders.Nilsson@ese.ericsson.se Ansökan:
Vi söker Dig som: har arbetat några år och beEricsson Sverige AB, SE/ESE/Personal Lena
härskar Visual C++ i olika Windowsmiljöer. vill vara
Simonsson, 126 25 Stockholm, senast tillhanda
med och driva utvecklingen framåt, vill ha nya
den 1999-04^6.
spännande utmaningar, har högskoleutbildning inom dataområdet.
Viktigast av allt är att du har en god teknisk utEricsson Emergency Control Systems, Göteborg
bildning och framåtanda. Vi vill dessutom gärna ha
fler kvinnor i vår organisation.
Ericsson Emergemcy Control Systems AB(EGS) är ett
programvaruföretag inriktat på utveckling av integreKontakta: Thomas Sahlmén, tel: 031 - 709 9185
rade IT- system (radio-/tele-/datakommunikation och
email: thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Dafina
applikationer) Vi är underleverantörer till andra
Ivanovska, tel: 031 - 709 9138 email: dafina.ivaEricssonenheter inom vårt kompetensområde samt att novska@egs.ericsson.se
vi för externa kunder utvecklar integrerade informations-och kommunikationssystem för larm- och ledSYSTEMUTVECKLARE - MESSAGING
ningscentraler såsom 112-centraler. Vt har en komplett
affärsprocess med egen marknadsfunktion produktut• Vi söker Dig som vill vara med och utveckla näsveckling, installations-och kundstödsfunktion. Vi är be- ta generation av Messaging system. Med användlägna i Västra Frölunda, Göteborg och är drygt 120
ning av en ny komponentbaserad arkitektur och
medarbetare.
nya metoder för objektorienterad, iternativ programvaruutveckling kommer en rad nya IP-baserade produkter att tas fram. Systemet kommer att inSYSTEMUTVECKLARE nehålla funktionalitet från områdena "Unified
KOMMUNIKATIONSSYSTEM
Messaging" samt "Voice-mail and Data applica• Vi söker Dig som vill arbeta med hela utveckling- tions". Arbetet involverar människor från 2 kontiskedjan från specifikation/analys till konstruknenter, 4 städer och 3 design centers.
tion/validering. Vi arbetar med Client/server-teknoTjänsten som systemutvecklare omfattar arbete
inom hela utvecklingskedjan d v s kravställan, analogi, programspråken C, Visual C++ och miljöerna
lys & design, implementering samt verifiering. Vi
Windows NT och UNIX olika typer av data/ telearbetar med distribuerade tekniker, verktyg från
kommunikation (SS7, ISDN, SMS) relationsdatabaRational Software, programspråken C, C++ och
ser (främst Sybase) objektorienterat tänkande, inmiljöerna Windows NT och UNIX (Solaris), olika tyterntetteknologi.
per av datakommunikation samt internetteknologi.
Vi söker Dig som: har högskoleutbildning inom
Du behärskar några av de tekniker vi arbetar
dataområdet, behärskar några av de tekniker vi armed och vi tror att du vill vara med och utveckla
betar med.
nästa generation av Messaging system. Du bör ha
högskoleutbildning inom dataområdet.
Kontakta: Thomas Sahlmén, tel: 031 - 709 9185
e-mail: thomas.sahlmen@egs.ericsson.se eller
Patrik Gustafson, tel: 031 - 709 9064 email:
Kontakta: Patrik Gustafson, tel: 031 - 709 9064
patrik.gustafson@egs.ericsson.se
e-mail: partik.gustafson@egs.ericsson.se Claes
Hellström, tel: 031 - 709 9005 e-mail: ciaes.hellstrom@egs.ericsson.se Ansökan: Ericsson
SYSTEMARKITEKT
Emergency Control Systems AB Personalavd • Vill du vara med och designa nya funktioner i
Ref.Nr. 13/99 Box 2102, 42102 Västra Frölunda
mobiltelefonisystem? Vi söker Dig som vill specificera nya funktioner, ofta tillsammans med våra
kunder. Du kommer självständigt att få driva förEricsson Hewlett-Packard AB
studier och göra övergripande systemdesign. En
hel del utlandskontakter förekommer.
DEVELOPER - NEW PRODUCT FAMILY
Vi söker Dig som: har högskoleutbildning, har
kunskaper inom tele/datakommunikation. känneEHPT bas decided to -widen its product portfolio by inidom om mobilelefonisystem( kännedom om AXEtiating development ofa new product family -within the
system är ett plus), är drivande och självgående
area Telecom Management Systems. As Developer you
samt behärskar engelska i såväl tal som skrift.
•will work in a team but you are technically responsible
for a subset of the software product. Developers design
Kontakta: Thomas Sahlmén, tel: 031 - 709 9185
and implement new functionality in the product and
e-mail: thomas.sahlmen@egs.ericsson.se
participate in all development phases from analysis to
maintenance of the product.

CLEARCASE ADMINISTRATÖR
• Vi söker en CLEARCASE ADMINISTRATÖR som
vill vara med från början vid införandet av
ClearCase under NT. Vi tror att tjänsten är en kombination av ClearCase-administration, projektarbete (både ClearCasejobb och ren programvaruutveckling) samt övrigt konfigurationshanteringsarbete. Vi har idag ett etablerat ClearCase-system på
Solaris som NT-systemet skall samverka med.
Följande egenskaper och bakgrund är ett plus,
dock inget krav: Ordningssinne. System Manager
(NT) erfarenhet. Systemutvecklingsbakgrund.
ClearCase-erfarenhet. Högskoleutbildning inom dataområdet. Något års arbetslivserfarenhet.
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• You have experience from one or several of the
following areas: NT/UNIX, C++/Java, relational databases, Corba, applications development, Web
technology, telecom operators.
Personal characteristics: organised, creative, result-oriented.
Experience of working with telecom operators or
Network Management products is highly valued.
Location: Stockholm
Contact: Ingrid Bokinge, 08-685 2146 or 07O685
2146, e-mail: ingrid.bokinge@ehpt.com.
Application, marked VK/199/2, latest 990401:
EHPT, Jessica Dyrendahl EHS/FP, 126 25
Stockholm e-mail: ehsjob@ehpt.com.

nnTHTra
Ericsson Radio Access AB,
Produktionsenehten, Kista

VERKSAMHETSUTVECKLARE - EKONOMI
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet. Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 100
personer av totalt ca 1300 anställda vid Ericsson Radio
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät.
• Arbetet som verksamhetsutvecklare innebär att
utveckla mätningar och nyckeltal för fabriken och
att vara ansvarig för och ta fram fabrikens centrala
management rapporter. En annan uppgift är att
delta i fabrikens verksamhetsutvecklingsprojekt.
Tjänsten innebär också att utveckla fabrikens
systemlösningar och delta i olika nätverk inom
Ericsson.
Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleutbildad inom ADB och har erfarenhet av arbete
med MS Query, Visualbasic och Excel samt rapoortgenerering från datawarehouse. Har du även erfarenhet från produktions- eller logistikenhet är detta
meriterande. Som person är du noggrann, analytisk, drivande och kan samarbeta i projekt.
Kontakta: Anneli Lindgren, tel 08404 17 99 LarsÅke Eriksson, personal, tel 08-404 38 65
Ansökan: Ericsson Radio Access AB, HPS Cicki
Mattsson, Box 11,164 93 STOCKHOLM e-mail:
christina.mattsson@rsa.ericsson.se

Ericsson Business Consulting
VILL DU JOBBA SOM
MANAGEMENTKONSULT
INOM NEW TELECOMS WORLD?
Ericsson Business Consulting är en Business unit inom
Enterprise segmentet. Globalt finns ca 1 SO medarbetare inom området Management Consulting, varav ca
100 finns i Stockholmsregionen. Nu söker avdelningen
i Kista ytterligare medarbetare.
Våra kunder består traditionellt sett av bolag mom
Ericssonkoncernen, men vi har nu starkt fokus på att
expandera framförallt på externmarknaden. Vår vision är att hjälpa våra kunder ta steget in i the New
Telecoms World.
Vi arbetar teamorienterat och har etablerade metoder och verktyg bl.a. inom områdena Strategic visioning, IC/Balanced score card Business modelling,
Process Management, IT Strategy och Project
Management.
Våra konsulter är uppdelade på tre kompetensområden: Strategic Management, Change management och
IT Management.

STRATEGIC MANAGEMENT
CONSULTANTS
• Vi arbetar med affärs- och organisationsutveckling med ett starkt fokus på arbete kring vision,
mål, styrsystem och intellektuellt kapital.

CHANGE MANAGEMENT
CONSULTANTS
• Inom detta team arbetar vi med förändringsanalys, förändringsledning och förändringscoaching.
Många av våra uppdrag har fokus kring implementering av verksamhetsförändringar t.ex. inom området process management.

IT MANAGEMENT CONSULTANTS
• Här ligger fokus på projektledning inom hela
spännet från förstudier till implementeringar, inte
sällan kopplat till IT-stöd. Några av oss driver teknikutvecklingsprojekt, andra är uthyrda som IT-chefer.
Allmänna krav: Rollen som konsult ställer stora
krav på entusiasm och att kunna initiera och driva
förändringar utan formell makt. Du ska gilla att ha
kontakt med många olika typer av människor.
Du får gärna ha jobbat inom konsultbranschen
och vara van att leda grupper i seminarieform eller
som lärare. Det är en merit om du har jobbat som
chef och har kunskap om Ericsson och Ericssons
produkter. Extra meriterande är kunskap om olika
branscher på externmarknaden.
Förutom ovanstående förutsätter vi att du har
högskoleexamen t.ex. civilingenjör, civilekonom,
systemvetare eller liknande. Du ska också kunna
uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska
som engelska. Vi tror att du behöver ca 10 års arbetslivserfarenhet.
Kontakta: Strategic management, Bo Palmdahl,
404 22 22 bo.palmdahl@edt.ericsson.se. Change
management, Björn Allerbring 404 93 29 bjorn.ak
lerbring@edt.ericsson.se. IT-management, Jan
Borgman 404 86 08
jan.borgman@edt.ericsson.se eller Kristin
Holmberg 404 59 00 kristin.holmberg@edt.ericsson.se Eva Söderlind 404 59 13

eva.soderlind@edt.ericsson.se Ansökan senast
990505: Ericsson Business Consulting
TO/EDT/B/GNS Susanne Johansson 125 82
Stockholm susanne.johansson@edt.ericsson.se

Ericsson Utvecklings AB, Östersund söker

LOGISTIKER
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för utvecklingen ocb
produktionen av kärnan i AXE-systemet, som är världens mest installerade telefon isystem. AXE används i
mer än 120 länder och utgör grunden för såväl mobil
som fast telefoni.
Verksamheten i Östersund omfattar ca 7 SO anställda. Konstruktion och produktion arbetar tillsammans
för att säkerställa kvalitet och en optimalt fungerande
slutprodukt.
• Som logistiker kommer du att arbeta med logistikutveckling och förbättringar inom såväl kundordersidan som produktionssidan. Arbetet innebär nära samarbete med övriga funktioner lokalt
inom produktionsenheten och bedrivs både i process- och projektform. Du kommer att driva logistikfrågor och informera/utbilda andra för att
uppnå såväl ett effektivare order- som materialoch produktionsflöde.
Du som söker jobbet är utåtriktad, drivande och
samarbetsvillig samt har ett genuint intresse för
processförbättringar. Du kan arbeta självständigt i
en tvärfunktionell omgivning och gillar att ta ansvar. Du tycker om att lösa problem och sedan implementera lösningarna.
Du bör ha högskoleutbildning men annan lämplig bakgrund kan vara relevant erfarenhet av order/logistikarbete kombinerat med god kunskap
om produktionsflödet och gärna erfarenhet av projektledning. Har du arbetat med installation och
driftssättning av AXE är det meriterande.
Kontakta: Anna Godevärn tel: 063-16 93 47, email: anna.godevarn@osd.uab.ericsson.se
Ansökan senast 990430: Ericsson Utvecklings AB
Tina Jonsson Box 374 831 25 ÖSTERSUND email: tina.jonsson@osd.uab.ericsson.se

imuii.MiMiMiir
Nippon Ericsson K.K.

MXE FIELD SUPPORT/
PROJECT ENGINEER
Are you interested to join the team and become a
Samurai in the field of voice messaging in Japan? Our
location is in Yokohama.
We have 1 customers to support, so travel in Japan
to them is essential.
• Your responsibilities: Project management and
field support of the MXE voice mail. MXE Trouble
shooting and Major Disturbance Report technical
writing. Interfacing with product management.
Requirements: 2 Years experience in field support of the MXE, prepared to work under stress
Knowledge of UNIX shell script design and trouble
report handling. Good knowledge of English
Contact: Thomas Åberg, memoid NRJTEMP or
Hans Hammar, memoid NRJHAHA +81 - 45 475
7847

Ericsson Indonesia
Ericsson Indonesia within GSM Technical Support there is a vacancy for a BSS support specialist. The mam
responsibilities for this position will be to provide technical advice and assistance to support engineers and managers. Transfer trouble shooting skill and competence
to technical support staff and participate in emergency
call out.
• Requirements: Execelent knoledge of support
and verification activities such as trouble shooting,
CSR/TR handling, APZ/IO recovery and system
updates/upgrades. Experience from APZ-swap is
considered and additional qualification.
Application: Ingvar Hornsten, Technical Support
Manager EID.EIDPER TEI: +62 21 7519604

Ericsson Radio Systems AB, Kista

GSM SYSTEMS BSS LPM
SUPERVISOR FOR CHINA
• Ericsson in China (ETC) is looking for a BSS
competent person to support the build-up of an
LPM organization.
The main objective with this position is to increase local competence, i.e. competence transfer to
and build-up of local employees. Hence, an
established contact network within Product Unit
Base Station Systems (BSS) will give you an advantage for this challenging position.
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Primarily, the position is for 3-4 month shortterm assignment, but can be extended to a longterm assignment ( 1 year) after agreement between the expatriate. PU BSS and ETC. The position is
open for immediate assignment.
Among the capabilities you should possess, we
would like to emphasize the following: good
teamwork, broad network at ERA. in particular
within PU BSS. capable to guide and delegate assignments to the local employees, excellent knowledge of BSS (e.g. from SPM. OPM, system mgmt,
product marketing, radio network planning, etc),
good knowledge on BSS related areas.
You will report to Johnsson Liang, manager of
ETC/RPA, the LPM function for BSS and BTS. The
LPM group is today about 5-6 persons. The position will be based in Beijing. Domestic travel to the
regions is a part of the job.
Contact: Per Arvidsson, General Manager, PU BSS
Product Marketing,
per.arvidsson@era.ericsson.se, +46 8 404 8115
Ulf Ewaldsson, Director Product Management,
ulf.ewaldsson@era.ericsson.se, + 46 8 404 9527
Sadru Jamal, Product Manager BTS GSM, sadru.jamal@era.ericsson.se, + 46 8 404 5156 Hans
Falk, Human Resources,
hans.falk@era.ericsson.se, + 46 8 757 1402
Johnsson Liang, Manager Product Management
BSS and BTS, etc.etcjoli@mesmtpse.ericsson.se,
+ 86-10-656 155 66 Application: Ericsson Radio
Systems AB Marie Tällenberg LD/HA 164 80
STOCKHOLM

JOBBNYTT
tionship with the customers of one of the world's
biggest dualband (GSM 900 and GSM 1800)
systems, as well as a GSM 900 network. We are
today sole supplier of BTS (RBS 2000), MSC,
Transit (TSC), BSC, HLR, AUC, OSS, SOG, BGw,
DXX, and are currently building competence for IN.
The Field Support Center is responsible for support of all sold and installed products. This involves trouble report handling, emergency support,
implementation of new releases and consultation
handling.
Our close and successful relationship with our
customers has proven that excellent support in all
phases of business is the key to partnership and
future sales. We therefore have the following expectations of you as part of the team here at
Ericsson Taiwan.
You have at least 10 years experience in telecommunications, of which 5 years in GSM. You have at least 3 years of experience of customer relations. You have broad technical experience and
product knowledge. Documented leadership skills
and ability to provide a good working environment.
Thorough understanding of the support and supply
process. You prefer a challenging environment
where speed and excellence rules. Sound analytical capacity. Capability to build up local competence. Good communication skills in English.
Contact: Claes Odman, KAM Far EasTone: +886
936 224 888, claes.odman@ert.ericsson.se Mats
Peterstrom, KAM TransAsia: +886 931 727 400,
mats.peterstrom@ert.ericsson.se Application:
Genevieve Lu, Human Resources, +886 2 2746
1780, genevieve.lu@ert.ericsson.se

Ericsson Telecommunications Bulgaria Ltd.,
Sofia, Bulgaria

ensure monthly invoicing and annual invoiced cost
matches our customer's usage of GRC.
Coordinate the production of monthly reports done
by CCC an if necessary change them, according to
customers input. Provides our customers with information regarding the needs of the right infrastructure, including web access, e-mail, and relevant technical information for issues to be handled
accurately and quickly. Ensure each customer's
needs for the future are documented and communicated to fit into the GRC planning in terms of volume, technical developments and customers.
Required competence: Administration qualifications. Project management experience or customer care training. Minimum 2 years experience in
a telecommunication adm. Environment, facing the
customer. Good communication skills (written en
spoken) in English. Prefered knowledge of
Ericsson operation, customer support responsibilities and tasks. Good PC/Mainframe skills.
Communication, interpersonal skills, initiative tact
and diplomacy. Must be a team player. Ability to
perform in a high pressure environment. Ability to
establish and maintain excellent customer relationsships. Willingness to work hours as the job
requires.
Application latest 990430: The home base is
Rijen , The Netherlands. For More information regarding the vacancy please contact Liselore
Brabers, recruitment Business Line Customer
Services. E-mail:
Liselore.brabers@etm.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB TDMA Systems
Asia-Pacific, Singapore
Oy L M Ericsson AB, Finland

(SENIOR) CUSTOMER SUPPORT
ENGINEER/AXE SYSTEM EXPERT
ETB is about to sign a Service Agreement with the nationalfixednetwork operator. Under this agreement,
the Customer Support Office shall deliver Network
Support services - 24-hour emergency, help-desk,
trouble report handling and hardware services. The
network is small, but expanding both in size and functionality. The supported systems are based on 12.} and
Local 6.
• The job position is open on a short-term (6-month) basis - with possibility for a later long-term
contract- in order to gap the time until the CSO raises its local competence base to match the task.
In the meanwhile though, the successful candidate shall be the main technical expert, not only organising, helping and supervising the work of 2
local engineers, but taking on a significant workload as well.
Requirements: fluent verbal and written English,
training in AXE HW.SW, O&M (incl. I0G11, C7, ISDN, AM, HLPlex). experience in remote SW/HW
troubleshooting in live sites, proven record for patch writing in Plex, ASA, RP and EMRP. experience
with MHS, ACH, SRH, MS Office, C7/ISDN/CAS
analysers, disciplined, initiative and customer-friendly attitude, ability and will to transfer knowledge to the local engineers. Knowledge about old type of analogue signalling systems is an advantage.
The position offers an opportunity to broaden
technical competence, develop customer-handling
and management skills, and earn a reputation for
intelligent, effective and motivated work in a dynamic and challenging environment.
Contact latest 990515: Mr. Zoltan Nagy Customer
Support Manager memo: ETB.ETBNAZO e-mail:
etb.etbnazo@mesmtpse.ericsson.se tel: +359 2
955 9777 fax: +359 2 955 9051. or Mr. Leif K
Larsson Key Account Manager memo: ETXT.ETXLLSN e-mail: etxt.etxllsn@mesmtpse.ericsson.se tel:
+359 2 955 9777 fax: +359 2 955 9051.

Now you have a chance to work with us in the country
of beautiful nature and midnight sun. Ericsson in
Finland is a company with 1100 employees. We have a
strong R&D department and 2nd line support for
Northern and Eastern Europe. An important part of
our business is the support services that we perform to
our operator customers. Now we are looking for new
resources to our 1st line support.

BSC EXPERT
• We are looking for a BSC expert to the
Customer Support organization.
We are only interested in internal Ericsson
staff.
Our unit is responsible for support and supply
activities to our customers. This involves trouble
report handling, emergency support, implementation of new releases and consultation handling.
Our customers are Sonera. KPY and VLP in Finland
and EMT in Estonia.
You are responsible for BSC support to the
customers. You will also work closely together with
our second line support LMF-ASO.
You should have: Strong customer orientation.
Ability to convert both the needs of the customer
and Ericsson prospects into profitable ventures.
Broad technical experience in BSC and BTS knowledge. Thorough understanding of the support and
supply process to ensure efficient Managing of
BSC support. Good communication skills in
English.
Contact: Harri Leinonen, phone: +358 9 299
2612, e-mail address: harri.leinonen@ericsson.fi
Application: Harri Leinonen, e-mail address:
harri.leinonen@ericsson.fi

Ericsson Telecommunicatie B.V.. Netheriands
Within the Business Line Customer Services is a
vacancy at the Global Response Center (GRC) for a:

CUSTOMER CARE MANAGER
Ericsson Taiwan Ltd

• To ensure GRC customers are satisfied with
GRC performance, and that GRC has information
Ericsson Taiwan welcomes you to join the exciting tele- and infrastructure to ensure the customers' requicommunication market of Taiwan. The truly competi- rements are handled effectively and met.
tive market offers a mobile user more than 4 different Reporting to the customer, implementation of
GSM operators to choose from, and has increased the customer improvement programs ensuring GRC
penetration from 7% to over 20% in less than a fear.
can meet those needs, and measuring the custoThe strong economy continues to push the development mers views on the GRC are a key part of the funcof new services forward at a speed that is rarely seen el- tion. This position does not include GRC direct
sewhere in the world.
'CSO' customers in it's scope. This position operates the GRC Customer Handling Process.
Ericsson Taiwan is sole supplier to two GSM accounts; Far EasTone, partly owned by AT&T, and
Goal/Challenge: The concept of a globally linTransAsia, partly owned by SBC. The Far EasTone
ked support in new to Ericsson, ft is a major chalcustomer account is an island wide dualband GSX1
lenge to succeed in this position. With the interfanetwork. Far EasTone bos attracted more than 1 milli- ces, internal and external, it is important that this
on customers in less than 14 month after launch. They person be able to communicate complex informahave successfully launched Prepaid and value added ser- tion in a simple concise manner. This is critical to
vices such as real-timefinancialinformation, and is
the success of the GRC concept and is seen as a
now preparing for ISP and VPN services. TransAsia
major challenge.
supports a GSM 900 network in the southern region
Tasks: Independent monitoring our customers'
and have 200,000 customers.
view of the GRC by verbal contact, meetings (which
can mean traveling to the concerning country), guestionnaires. Evaluation of customers' reports to
SUPPORT MANAGER
initiate with our customer and within GRC. customer improvement programs. Create, execute, mo• In order to continue to support the success of
nitor and report on progress of improvement proour customers we are now looking for a Support
grams. Keep relevant and active. Analysis of type,
Manager to lead our Field Support Center (FSC).
volume and complexity (character) of customer to
You will enjoy and continue to build the close rela-

TDMA/EDGE/3G LOBBYIST
• You like to be challenged? The Asia-Pacific Task
Force for TDMA systems covers an area of over 13
countries, from Pakistan down to Australia / New
Zealand. We are working together in a team of highly professional individuals covering different areas, like: marketing & sales, business consulting,
business development, marketing communications and TDMA/EDGE/3G lobbying.
For the area of TDMA/EDGE/3G lobbying we are
looking for 2-3 experienced individuals who want
to join our team and are not afraid to take up a
challenge. The challenge is: establish TDMA/EDGE/3G as the preferred technology for Asian operators in the 800- and 1900 Mhz band. Your main
tasks will be:
Plan, together with the other members of the
team and the local companies, to perform presentations, discussions and other TDMA/EDGE/3G
lobbying activities towards operators, government
bodies, investors, analysts and media. Maintain
up-to-date information on the latest global developments in the area of TDMA, EDGE and 3G. Monitor
progress on the different markets in the region,
and if required take actions, to ensure that we meet our goal of establishing TDMA/EDGE/3G as the
preferred standard in the Asia-Pacific. Maintain a
close cooperation with the TDMA interest group
UWCC. Actively work together with the corporate
TDMA lobby group.
If you are the person we are looking for, you
should have the following profile: MSc in Electrical
Engineering or in Physics or equivalent education.
At least 5 years experience with Mobile Systems.
Excellent knowledge of the TDMA standard and the
wide range of applications supported by this standard. Good understanding of the Ericsson 3G evolution path: EDGE/UWC-136 and W-CDMA.
Excellent presentation skills. Extensive experience
from meetings with the senior management of
operators and government bodies. Experience with
media relations. Team player and flexible attitude.
Do you fit this profile and you are interested to
take up the challenge? Please respond to us by
sending your CV to the e-mail address specified
below (subject: job application), contact us or visit
our homepage
http://enoweb.eno.ericsson.se/rmoa for further
information
Contact: Aart Houweling Manager TDMA/EDGE/3G Lobbying Asirfacific (acting) Business
Phone: +65.3501 668 Hand Phone:
+65.96624359 E-mail: aart.houweling@eno.ericsson.se or Urban Gillström Regional Director AsiaPacific TDMA systems Business Phone: +65.3501
350 Hand Phone: +65.96583041 Application:
Ericsson Radio Systems AB AH/H Catrin Dusing
164 80 STOCKHOLM
catrin.dysing@era.ericsson.se

Ericsson Telecommunicatie B.V., Netheriands
Within the GCSO (Business Line Customer Services)
is a vacancy for a:

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
• Goal/Challenge: The Global Customer Service
Office (GCSO) within the division Business Line
Customer Services has a leading role within
Ericsson's Global Customer Support. The GCSO is
the single point of contact for Global Operators to

KONTAKTEN NR 6 1999
raise Customer Service Requests to Ericsson. The
GCSO has 3 Hubs, located in three different time
zones (Holland, United States and Australia) which
enables continuous 24Hr support to Global
Operators. All activities are being executed in an
international environment. Our organisation is caracterised as challenging, dynamic, progressing
and provides excellent opportunities for personnal
development.
Tasks: Responsible for managing internal relations from a technical point of view. Responsible
for well functioning of the sold services. Solving
CSR's reported by the customers. Monitoring of
follow up of support requests escalated to the
GRC. Advises Customer Service Manager regarding services. Report to the customer about delivered services. Guide collegue trainee engineers
(mentorship).
Required competence: Education minimum
HBO-level. Knowledge of AXE. 5 years experience
on AXE within Ericsson as a SW trouble shooter.
Able to work under pressure. Attention for detail.
Team player. Good communication skills in English

CUSTOMER SERVICE ENGINEER
• Goal/Challenge: The Global Customer Service
Office (GCSO) within the division Business Line
Customer Services has a leading role within
Ericsson's Global Customer Support. The GCSO is
the single point of contact for Global Operators to
raise Customer Service Requests to Ericsson. The
GCSO has 3 Hubs, located in three different time
zones (Holland, United States and Australia) which
enables continuous 24Hr support to Global
Operators. All activities are being executed in an
international environment. Our organisation is caracterised as challenging, dynamic, progressing
and provides excellent opportunities for personnal
development.
Tasks: Responsible for first line support to
customers - Helpdesk activities. Interface to other
(internal or external) parties when the reported
problems need to be escalated. Solving CSR's reported by the customers. Monitoring of follow up
of support requests escalated to the GRC. Advises
Customer Service Manager regarding services.
Report to the customer about delivered services.
Required competence: Education minimum
HBO-level. Knowledge of AXE. 3 yr experience on
AXE SW within Ericsson (preferably as a SW trouble shooter). Immune to stress. Precise. Team player. Good communication skills in English.
To apply: The home base is Rijen. Opportunities
to work abroad both for training and work is possible.

Contact Joop van de Kaa, ext. 2451. Liselore
Brabers Recruitment & Search Business Line
Customers Services Ericsson Telecommunicatie
BV Tel.+ 31(0)161-249850 E-mail:
Liselore.Brabers@etm.ericsson.nl. If you as an
Ericsson employee recruit someone who will
start in this job, you will earn a bonus of Ft.
1.000.= gross.

Ericsson Egypt Cairo. Egypt
Ericsson Egypt is a local company growing fast. In order to increase the pace of competence build-up and
transforming the responsibility for our Key Account
Management to the local organisation, we are now looking for a Technical Manager on a long-term contract
placed in our GSM Key Account department in Cairo.

TECHNICAL MANAGER
• We have a vacancy in the Key Account organisation for Misrfone, a GSM900 operator owned by
Vodafone and Airtouch, in Egypt. We are looking
for an experienced person who is ready for a challenging position as Technical Manager.
You will take up the responsibility for our
Product Management unit. The unit provides
technical expertise and support to the customer
and to the Ericsson implementation project. The
unit is responsible for product marketing including
the development and proposal of complete technical solutions.
Our Customer has contracted a complete turnkey GSM network including switching, BSS, OSS,
IN (pre-paid services) DXX and Mini link, VMS,
SMS, etc. The customer is very competent and demanding and requires candidates to be knowledgeable in all aspects of a GSM network.
Knowledge in the Prepaid area is a plus.
You must have excellent interpersonal and communication skills, be result orientated and have
management and leadership experience. In addition to supporting our experienced customer you
must also take on the responsibility for transfer of
knowledge to local staff. You must be willing to assist in all issues related to the smooth function of
this Key Account.
Contact: Hans Höglund. Key Account Director, tel.
+20 2 3038581, Mobile +20 10 1010126 E-mail:
hans.hoglund@era.ericsson.se Göte Hedblom,
Human Resources Manager, tel. +20 2 303 6524,
Mobile +20 12 218 4193 E-mail:
gote.hedblom@era.ericsson.se

Ericsson Netherlands
Within the GCSO (Business Line Customer Services)
ETM is a vacancy for a:

adrian.clinciu@epk.ericsson.se Phone: + 40 1
4010174 or Simona Serban - Human Resource
Manager, Memoid: ETR.ETRSISE or E-mail: simona.serban@etr.ericsson.se Phone: + 40 1
4010122

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
• Goal/Challenge: The Global Customer Service
Office (GCSO) within the division Business Line.
Customer Services has a leading role within
Ericsson's Global Customer Support. The GCSO is
the single point of contact for Global Operators to
raise Customer Service Requests to Ericsson. The
GCSO has 3 Hubs, located in three different time
zones (Holland, United States and Australia) which
enables continuous 24Hr support to Global
Operators. All activities are being executed in an
international environment. Our organisation is caracterised as challenging, dynamic, progressing
and provides excellent opportunities for personnal
development.
Tasks: Responsible for managing internal relations from a technical point of view. Responsible
for well functioning of the sold services. Solving
CSR's reported by the customers. Monitoring of
follow up of support requests escalated to the
GRC. Advises Customer Service Manager regarding services. Report to the customer about delivered services. Guide collegue trainee engineers
(mentorship).
Required competence: Education minimum
HBO-level. Knowledge of AXE. 5 years experience
on AXE within Ericsson as a SW trouble shooter.
Able to work under pressure. Attention for detail.
Team player. Good communication skills in
English.
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Ericsson Telecommunications Romania S.R.L

BSS/SS SUPPORT ENGINEER
Ericsson Telecommunications Romania SRL has been
established Since 1994 and today we have 220
employees working with all Ericsson products. In 1997
ETR signed the contract with Mobifon, one of the mobile operators, dominated by Airtouch and TIW. Our
Customer had a flying start which surpassed all the expectations. The tempo is very high and the customer is
in a tough competitive situation.

Ericsson Telecomunicacoes, Portugal

IN/PREPAID SYSTEM
ENGINEER TO PORTUGAL
In order to help our GSM customer on a very competitive market we are setting up a local competence center
with focus on Ericsson's Prepaid system and services
surrounding it.
• Your responsibilities will include studying and discussing customer requirements, making pre-studies, putting design requirements on IN design
centers in Spain and Sweden and also plan testing
and implementation in the network.
You should have experience from IN design projects. Experience of prepaid. Service Creation,
UNIX and ObjectStore is desired.

will make sure that these strategies become reality.
Since the product unit GPRS is responsible for
the first network implementation of the GSN nodes
in each customer network, your tasks will be to
steer the market supply projects at the ASOs. You
will be concerned with how best to verify customer
specific configurations, to show that the old features work in the new SW environment, to proof that
SW upgrading and remote function change works.
You will have close contacts to Central
Configuration Management, Customer Services
and Implementation Services.

PROJECT MANAGER
GPRS GLOBAL SUPPORT

• As a project manager GPRS Global Support you
will be responsible for implementing the support
Contact: Johan Ervius +3511446 6417 johan.erstrategy for GPRS by utilising and modifying the
• We are now looking for a new member in our
vius@sep.ericsson.se or Håkan Svahn + 3 5 1 1
established GSM support structure for GPRS purBSS/SS Support team. The objective of the job is
222 3334 hakan.svahn@sep.ericsson.se
poses in the best possible way. The efficient handto provide technical support in one or more of the
ling of the customer service requests flow to desystem nodes that are operational in the customer
sign, the correction handling back to the custonetwork such as HLR, MSC/VLR, AUC/EIR, SMS,
mer, packaging, help desk function (third line) and
Ericsson reserch & development Montreal,
MIN and BSS. You will also play an active role in
Canada
remote handling will be of your concern as well as
providing support and advice to the local engineinterfacing design maintenance and the ASO and
ers and build up the local competence.
FSC organisations.
CUSTOMER INTERFACE
This require close relationship and interaction
As a project manger you are target oriented, you
REPRESENTATIVE
with the customer, strong technical background
are used to operate in the international Ericsson
that enables you to conduct fault analysis, trouble
Ericsson Research Canada (LMC) has the mandate for organisation. You are able to set clear priorities
shooting and program correction handling in an efsoftware development for the global wireless standard, and you are good in communicating and following
ficient manner.
TDMA. We are developing next-generation software
up strategies and targets. You have project manaRequirements: you have experience of working
for future wireless networks, handling datacom and
gement experience already, ideally from internatiuwithin Customer Support, a good knowledge of
Internet services. We are also developing new net work onal project management assignments or custosupport activities such as; troubleshooting, writing
and system architectures based on leading edge open
mer support projects.
PLEX/ASA, APZ/IO recovery, trouble report handsystems technology.
If we are catching your interest to join a dynaling (MSS and MHS) and system upgrades. You haIn addition to serving as a major R&D she, Ericsson mic organisation that tries out new ways of worCUSTOMER SERVICE ENGINEER
ve good command of written and spoken English.
in Montrealaiso houses the Technical Assistance Center king with a newly developed product, facing a tremendous resonance from the GSM markets and
• Goal/Challenge: The Global Customer Service
(TACl)for the TDMA system. The Technical
thus a real challange ahead, please
Office (GCSO) within the division Business Line
Contact: Joakim Karlsson, Front Office Manager,
Assistance Center provides 24-hour service for all naCustomer Services has a leading role within
Memoid: ETR.ETRJOAK or E-mail: Joakim.karistional and regional cellular networks in the Americas,
Ericsson's Global Customer Support. The GCSO is
son@etr.ericsson.se Phone: + 40 14010105 or
Canada and parts of the Caribbean.
Contact: GPRS SW Supply&Support: Axel Jeske,
the single point of contact for Global Operators to
Simona Serban - Human Resource Manager,
eedaxj@eed.ericsson.se +49 2407 575 284
raise Customer Service Requests to Ericsson. The
Memoid: ETR.ETRSISE or E-mail: simona.ser• As the primary technical liaison for a North
Human Resources: Simon Seebass.
GCSO has 3 Hubs, located in three different time
ban@etr.ericsson.se Phone: + 40 1 4010122
American Customer you will be using your proven
eedsims@eed.ericsson.se +49 2407 575 163
zones (Holland, United States and Australia) which
customer skills and technical aptitude to provide a
enables continuous 24Hr support to Global
single point of contact for all support issues.
Operators. All activities are being executed in an
Nippon Ericsson K.K, Tokyo
Through your outgoing personality and continuous
Cia Ericsson de Chile S.A.
international environment. Our organisation is cacontact with the customer, you will develop close
racterised as challenging, dynamic, progressing
ties with all levels of the customer's management
GENERAL MANAGER - PDGCMS30
DEPARTMENT MANAGER CUSTOMER
and provides excellent opportunities for personnal
and technical staff as well as gain valuable experiPRODUCT
MANAGEMENT
SERVICE ERICSSON DE CHILE
development.
ence of the cellular business. Some of CMS8800
AND STANDARDISATION
Tasks: Responsible for first line support to
corporate customers are AT&T, Cantel, Bell south.
• Would you like to have a NEW INTERESTING and
customers - Helpdesk activities. Interface to other
South Western Bell, Cable & Wireless
CHALLENGING assignment in South America?
The PDC/CMS30 Product Management unit at
(internal or external) parties when the reported
The challenges of the position come in balanEricsson Chile can offer you this!! We are looNRJ, located in Tokyo, has the technical customer inproblems need to be escalated. Solving CSR's reking for a new manager for our Customer Service
terface responsibility for the CMS30 system and associ- cing technical, managerial and business issues
ported by the customers. Monitoring of follow up
within our corporate customers as well as within
Department.
ated solutions and applications, as welt as for related
of support requests escalated to the GRC. Advises standardization activities. The unit has around 30
Ericsson. As customer Interface, one is challengYou will, as head of your department report
Customer Service Manager regarding services.
ed with handling the customer's business and
directly to V.P. Operations and be part of the
staff and 4 sub-units and is a mixture of expatriates
Report to the customer about delivered services.
operations to their ow n benefit, whilst facilitating
Operation Division Management Team.
and local Japanese employees.
Required competence: Education minimum
support internally; And on the other hand impacThe Customer Service Department consists of
HBO-level. Knowledge of AXE. 3 yr experience on
• Our present General Manager will return back to
ting support internally in order to improve our
FSC activities forTMA, GSM, WIRELINE, OTHER
AXE SW within Ericsson (preferably as a SW troubhis home-country and we are now looking for socustomers' satisfaction.
PRODUCTS and CELLPLANNING/OPTIMIZATION.
le shooter). Immune to stress. Precise. Team playmeone who would like to continue in this chalThe responsibility also includes promoting
You need long experience in this kind of work.
er. Good communication skills in English.
lenging position This is a unique opportunity to
changes in design and systems to meet our custoBe able to lead and communicate with people, set
work together with some of Ericsson's largest and
mers' needs in escalations and new requirements.
priorities and take decisions under pressure. Be
Application: The home base is Rijenthe
most demanding customers in developing and enFurthermore, you will be part of a highly trained
creative, interested in improving work procedures
Netherlands. Opportunities to work abroad both
hancing the competitiveness of their cellular
Outage Team responsible for the immediate recoand not afraid of a heavy work load.
for training and work is possible. For more informa- networks.
very of cellular systems in outage situations.
English both spoken and written is essential.
tion regarding the vacancy, please contact Liselore
These responsibilities cover a wide range of proSpanish is a big merit.
Brabers, E-mail: Liselore.brabers@etm.ericsson.se
Contact: Lars Boman, Vice President Phone: +81
ducts including AXE, OSS. Jambala, AP, CDPD and
3 5216 9010 E-mail: lars.boman@nrj.ericsson.se
all other products supported by TAC.
Contact: CEC V.P. Operations Jan H. Lindqvist
or Kai Heikkinen, General manager Phone; +813
Ideally you are an experienced Engineer, who
Phone : 56-2 4405651 office 56-09 3207061 moEricsson Telecommunications Romania S.R.L
5216 9030 E-mail; kai.heikkinen@nrj.ericsson.se
has acquired a good understanding of the TDMA or
bile E-mail: Jan.Lindqvist@ericsson.cl
GSM standard and the CMS88, or CMS40 product
line. You have gained experience in the AXE-10,
APZ/IO SUPPORT ENGINEER
OSS and/or AP systems coupled with some experiEricsson Oman
Ericsson Research Canada, Montreal
Ericsson Telecommunications Romania SRL has been
ence dealing with corp orate customers, and an
established Since 1994 and today we have 220
overall knowledge of the Ericsson business.
CUSTOMER INTERFACE
SS SENIOR SUPPORT ENGINEER
employees working with all Ericsson products. In 1997
Come see why Ericsson Canada is the place to
REPRESENTATIVE
ETR signed the contract with Mobifon, one of the mo• We are now looking for a Senior Support
be, and gain valuable exposure to the telecom bubile operators, dominated by Ahtouch and TIW. Our
Engineer, for the below tasks:
siness world.
Ericsson Research Canada (LMC) has the mandate for
Customer had a flying start, which surpassed all the
Main Responsibilities: Trouble-shooting activitisoftware development for the global wireless standard,
expectations.
es on/off sites. HW/SW upgrades such as APZ
Application latest 990430: Gad.Bensoussan®
TDMA. We are developing next-generation software
upgrades/AS-changes/AC-A's/EC-A's. Participate
Ericsson.com Gad Bensoussan TAC-1, Customer
The tempo is very high and the customer is in a
for future wireless networks, handling datacom and
Interface Manager Ericsson Research Canada,
in the on-call schedule to handle emergency situatough competitive situation.
Internet services. We are also developing new net work
Montreal
tions. Test/demo/implementation of new features
and system architectures based on leading edge open
and services. Trouble Report handling. Transfer of
• We are now looking for an APZ/IO Support
systems technology. In addition to serving as a major
knowledge to local staff.
Engineer within our Support department. The obR&D site, Ericsson in Montreal also houses the
Competence Requirements: CME 20 experience
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH
jective of the job is to provide technical support in
Technical Assistance Center (TACl)forthe TDMA
with a minimum of two years working on the SS
one or more of the system nodes that is operatioHerzogenrath/Aachen, Germany
system. The Technical Assistance Center provides 24subsystem preferably in Customer Support but apnal in the customer network such as HLR,
bour service for all national and regional cellular
plications with testing/verification experience will
MSC/VLR, AUC/EIR, SMS, MIN and BSC. The curThe General Packet Radio Service (GPRS) within the
networks in the Americas, Canada and parts ofthe
also be considered. Strong knowledge of test
rent APZ/IO types are APZ 212 11, APZ 212 20,
GSM system is gaining an increasing attention both
Caribbean.
system. High competence in APZ / IOG. Ability to
APZ 212 25, IOG 11 and IOG 20.
within the Ericsson organisation as well as on the telehandle urgent S/W problem as well as the emerYou will also play an active role in providing supcom markets. The GPRS SW Supply and Support or• As the primary technical liaison for a North
port and advice to the local engineers and build up gency situation in the field. Familiarity with MHS.
ganisation was established in autumn last year and will American Customer you will be using your proven
the local competence. This requires close relationGood command of English and customer relafurther grow in 1999. The unit is responsible for
customer skills and technical aptitude to provide a
ship and interaction with the customer, strong
tion is a must and fluency in Arabic is a plus but
GPRS verification projects as well as for market Supply single point of contact for all support issues.
technical background that enables the APZ/IO
not essential.
and Support for the GSN node. It cooperates with the
Through your outgoing personality and continuous
engineer to conduct fault analysis, trouble shooThe position will be placed in Muscat, frequent
ordering units in Kista, with the GPRS application
contact with the customer, you will develop close
ting and program correction handling in an efficitravelling not required.
and CORE platform development centers and with the ties with all levels of the customer's management
ent manner.
The contract duration is initially for one year.
Application Support Offices around the world.
and technical staff as well as gain valuable experiRequirements: you have experience of working
ence of the cellular business. Some of CMS8800
Contact: Michael Götrich, phone: +46-8-764
within Customer Support, a good knowledge of
corporate customers are AT&T, Cantel, Bell south,
PROJECT MANAGER
1116, mobile: +46-70-552 6712
support activities, providing emergency and day to
South Western Bell, Cable & Wireless ...
GSN MARKET SUPPLY
day support, trouble report handling, troubleshooMichael.Götrich@era.ericsson.se or Bartolome
The challenges of the position come in balanting on/off sites, system upgrade. You have good
Gaya, phone: +96868 6076, mobile: +968-934
• One common application system world wide, an
cing technical, managerial and business issues
command of written and spoken English.
4601
optimisation of the Type Acceptance process and
within our corporate customers as well as within
SMTP:xcom.tkogay a@mesmtpse.ericsson.se
the involvement of the factory in pre-installation of
Ericsson. As customer Interface, one is challengContact: Adrian Clinciu, Back Office Manager,
SW are GPRS strategies to ensure an efficient SW
ed with handling the customer's business and
Memoid: EPK.EPKADCL or E-mail:
supply. As a project manager Market Supply you
operations to their ow n benefit, whilst facilitating
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support internally; On the Ericsson side the challenge comes in impacting support internally in order to improve our customers' satisfaction.
The responsibility also includes promoting
changes in design and systems to meet o ur
customers' needs in escalations and new requirements. Furthermore, you will be part of a highly
trained Outage Team required to manage a team
of engineers responsible for the immediate recovery of cellular systems in outage situations.
These responsibilities cover a wide range of products including AXE, OSS. Jambala. AP, CDPD and
all other products supported by TAC.
Ideally you are an experienced Engineer, who
has acquired a good understanding of the TDMA or
GSM standard and the CMS8800, or CMS40 product line. You have gained experience in the AXE10, OSS and/or AP systems coupled with some
experience dealing with co rporate customers, and
an overall knowledge of the Ericsson business.
This requires that you posses and develop very
strong customer and people handling skills.
Come see why Ericsson Canada is the place to
be, and gain valuable exposure to the telecom business world.
Contact: Gad.Bensoussan@Ericsson.com,TAC-l,
Customer Interface Manager. Application: Imc.lmcmila@memo.ericsson.se

Ericsson Telecommunicatie B.V., Rijen, The
Netherlands

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
The Global Response Center (GRC) is located in three
different trmezone's throughout the world (The
Netherlands, United States and Australia). The GRC
is the responsible for the 2nd line services towards other
Ericsson companies. CSR 's and other service requests
are bandied by the GRC or passed through Marketing
or Design. To deliver the technical services requested,
we are looking for additional engineers to join our team
in Rijen, The Netherlands.
• Key responsibilities: The Technical Support
Engineer is responsible for solving technical problems for products based on the PN-product
range. This means recovery of outages, making
corrections, making emergency corrections, writing trouble reports, route cause analysis, analysing restart and dumps. He or she manages the
problems and if necessary takes care of the translation and communication between Ericsson and
the customer.
The task also includes checking the Customer
Service Requests (CSR's) which are made, monitoring the follow-up of support requests by the
customer at the Front Office and the follow-up by
Design.
Qualifications: A good knowledge of AXE (APT,
APZ or 10) and at least three years experience as
Technical Support Engineer, Trouble Shooter or
equivalent level. You should be innovative, flexible
and tolerate stress well. As we have a lot of male
engineers we would like to invite female engineers
to participate in this opportunity.

JOBBNYTT
application core deliveries that maximise
Ericsson's profit and aligns with the gourp's overall strategy. Travelling will be a natural part of the
job. To strengthen our international operations we
are looking for an experienced Manager with more
than 7 years of telecommunication experience.
Contact: CAPC International Operations Ulf Henell,
eedugh@eed.ericsson.se, +49.2407.575-256 Ola
Melander, eedome@eed.ericsson.se,
+49.2407.575-255 Human Resources Simon
Seebass, eedsims@eed.ericsson.se,
+49.2407.575-163

CAPC PROJECT MANAGER, NGS
FEASIBILITY AND DEVELOPMENT
• The CAPC project office has a dynamic group of
overall project managers and administrators, managing key projects at the core of all applications.
These projects encompass subprojects and associated projects in the Netherlands, USA, Ireland,
Finland, Sweden, Norway, England, Spain, Italy,
Germany, Denmark, Australia, Mexico, Croatia,
Brasil and Greece covering a vast range of development areas at the leading edge of technology.
Requirements: Degree of Engineering with specialisation in telecommunications or equivalent. At
least four years work experience in technical
aspects of telecommunication. Three years proven
experience in project management. Good knowledge of PROPS, project planning, budgeting and management methods. Good knowledge of mobile telephone systems and Ericsson business practices
would be an advantage. Resourceful, flexible, initiavive, good communication, cooperation skill and
good ability to work unter pressure are important
personal qualities. Travelling is a natural part of
the job.
The main task will be to lead a large telephone
system project (Next Generation Switch) with full
responsibility for fulfillment of Ericsson's committments to customers.
Contact: Project Office Imo Freese,
eediwf@eed.ericsson.se, +49.2407.575-469
Human Resources Simon Seebass,
eedsims@eed.erlcsson.se, +49.2407.575-163

PC-APT CHAIRMEN

• The CAPC systems groups are responsible for
the system development of the transit and
network access products that are common for many of Ericsson's AXE based systems, both for wireline and wireless systems. This responsibility includes activities such as running product commmittees, handling overall technical coordination in
the CAPC projects, perform system studies and
source system design. Present challenges are
system work for ATM backbone solutions for the
Universal Mobile Telecommunication System
(UMTS) and the Next Generation Switch (NGS).
CAPC is responsible for running two PC-APT forums. PC-C/APT 210 25 is responsible for functional allocation and interfaces between XSS subsystems owned by CAPC and towards the mobile
access subsystems. PC-APT 210 18 is responsible for the functional allocation and interfaces
Contact/Application: Loet Pessers or Andy Hallett
between fixed XSS subsystems owned by CAPC
Department GRC-EU Ericsson Telecommunicatie
and towards the fixed access subsystems. An imb.v. P.O.Box 8, 5120 AA Rijen The Netherlands Tel.
portant task for these two forums is to find syner+31.161.249200, Fax. +31.161.249374, Mob.
gies and identify core application solutions betwe+31.6.55303088 Email:
en wireline and wireless systems.
mailto:Loet.Pessers@etm.ericsson.se Internet:
Other important tasks for PC-APT are to mainhttp://www.ericsson.se
tain XSS (APT) system properties and structure,
ensure that uniform solutions are implemented in
XSS, handle allocation of functionality to products,
Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Germany
act as a decision making body when a number of
PC-ANTs can not come to a common decision and
11 lC and part of PNswitching merged to CAPC. The to handle allocation of functionality to products.
Core Product Unit Application Core (CAPC) is responTo each one of these two PC-APT forums, we
sible for providing transit switching and network access are looking for an AXE systems designer or softwafunctionality commonly used by all Ericsson j wireless
re designer with at least 4 years experience, who
and wireline systems and is heavdy involved in system
is interested in leading and driving an inspection
innovation initiatives. CAPC is beaded from EED,
forum. As a suitable candidate you have good
Hcrzogenratb/Aachen and consists of CAPC
communication and cooperation skills and are abManagement, CAPC International Operations, TCS
le to unterstand complex technical problems.
Design and C4PC Verification. For further support of
our teams we are looking for a
Contact: CAPC Systems Kristina Martelius, eednka@eed.ericsson.se, +49.2407.575-692 Human
Resources Simon Seebass. eedsims@eed.ericsDEPARTMENT MANAGER
son.se, +49.2407.575-163

PRODUCT MANAGEMENT

• The CAPC Product Management Department is
responsible for the product management of the
transit switching and network access products
that are common for many of Ericsson's AXE based systems, both for wireline and wireless
systems. This responsibility includes activities
such as business opportunity tracing, product
portfolio management and positioning, project
cost follow up, product decisions including prioritisation, road map planning, product agreements
with other product units, toll gate assessments,
supervision of requirements, arrangements of product planning meetings etc.. Present challanges
are ATM backbone solutions for the Universal
Mobile Telecommunication System (UMTS) and the
Next Generation Switch (NGS).
As Manager for CAPC product management you
will have a team of product managers working with
you. It is the responsibility of this team to define

SYSTEMS DESIGNERS
• As CAPC systems designer you will perform
system studies or design before or in early phases
of our CAPC main projects. An important aspect is
to find synergies and identify core application solutions between wireline and wireless systems. The
type of tasks requires that you can work independently or in teams, take initiative and drive for progress.
To strengthen our capabilities for this type of
systems work, we are looking for experienced
systems designers with more than 3 years of
Ericsson experience in AXE10 design. We are particularly interested in people who can provide significant competence in one or more of the following areas: ATM. TCP/IP, AM system development, signalling and protocols, data communication, intelligent networks and O&M.

Contact: CAPC Systems Kristina Martelius, eednka@eed.ericsson.se, +49.2407.575-692 Gert
Wallin, eedgew@eed.ericsson.se, +49.2407.5758058 Human Resources Simon Seebass, eedsims@eed.ericsson.se, +49.2407.575-163

TECHNICAL COORDINATOR FOR NGS3
• The CAPC NGS3 project technical coordinator
coordinates technical issues involving several subprojects, the related wireline application projects
and associated projects within the wireline and data networks systems. The CAPC main technical
coordinator also supports the subproject technical
coordinators.
To strenthen our capabilities within technical
coordination, we are looking for an experienced
system designer with more that 4 years of
Ericsson experience in AXE10 design. As a technical coordinator on main level, you should have
competence in one or more of the following areas:
AM system development, signalling, data communication, ATM, O&M, resource modules, IN development or hardware modernisation.
Contact: CAPC Systems Gert Wallin,
eedgew@eed.ericsson.se, +49.2407.575-8058
Human Resources Simon Seebass,
eedsims@eed.ericsson.se, +49.2407.575-163

TECHNICAL COORDINATOR AMC
PHASE 7
• The AMC Phase 7 project technical coordinator
coordinates technical issues involving several subprojects, the related mobile applications projects
and associated projects within the UMTS, CME20,
CMS30, CMS40, CMS88 and CMS99 systems.
The CAPC main technical coordinator also supports the subprojects technical coordinators.
To strengthen our capabilities within technical
coordination, we are looking for an experienced
system designer with more than 4 years of
Ericsson experience in AXE10 design. As a technical coordinator on main level, you should have
competence in one or more of the following areas:
AM system development, signalling and protocols,
data communication, ATM, O&M, resource modules, IN development, UMTS or hardware modernisation.
Contact: CAPC Systems Gert Wallin,
eedgew@eed.ericsson.se, +49.2407.575-8058
Human Resources Simon Seebass,
eedsims@eed.ericsson.se, +49.2407.575-163

KONTAKTEN NR 6 1999
cond tool is a solid infrastructure and support
from RMOG. The third tool is your result orientation and self-motivation.
To be successful you need to be a proactive, experienced, and team-working human. You have a
M.Sc. or equivalent with at least five years working
experience and desirably four of those years within
cellular infrastructure. Ability to build excellent relations and drive for results.

GSM-SWITCHING
IMPLEMENTATION MANAGER
• As the Switching Implementation Manager you
will take secure the organisation, speed, and quality of the implementation of the switching nodes.
You will be a part of the GSM 1800 New Account
organisation, and exploit all of Ericsson's product
and implementation advantages over our competitors to position the account to win the license and
to provide services of the highest quality on the
Czech market. To do this you need to use all your
GSM implementation experience, creativity, and
team-working ability. The concrete work consists of
project planning, leadership, professional presentations, offers and a contract specification.
The first tool to handle this is the streamlined
fast organisation with only smart people. The second tool is a solid support from ERA Stockholm.
The third tool is your experience and entrepreneurship.

GSM - CELLPLANNING MANAGER
• We have today a few cellplanners. Now we need
one more who also can lead the other cellplanners. Your interfaces will be the Transmission
Planning, Site Acquisition, and possibly also the
BTS engineering groups. You will be a part of the
GSM 1800 New Account organisation, and lead
the cell planning part of the market operation activities through the pre-licence, bid and negotiations
phases. Through excellent customer and internal
contacts you will organise, motivate and work.
Therefore you need to have experience from advanced cellular networks.
The tool you get to handle this is streamlined
fast organisation with only smart people. Your contribution comes through result orientation, self-motivation, and experience. Applicant should be able
to start by the 10th of April.

GSM - SITE AQUISITION CONTROLLER

• The responsibility for our Site Acquisition controllers is to represent Ericsson towards our site
acquisition subcontractors. The tasks include
education of these subcontractors, controlling the
Ericsson Czech Republic
progress and quality of their work, and in the longer term evaluate their performance. You should be
MAKE PRAGUE HAPPEN
prepared to work hard all over the Czech Republic.
The Czech Republic will in few months issue its third
To have a chance to reach our targets you
GSM licence. Ericsson has a well established Market
Unit with headquarters in Prague, a good name in the should have experience of the above, finding BTS
site candidates, and lease contract negotiations.
market but has not supplied any of the present GSM
Successful candidates for all positions above
networks. Therefore we are well positioned and eager to
need to be a proactive, experienced, and teamworbecome supplier of this upcoming third GSM. And the
country really needs an Ericsson system, lb pursue this king. At least five years working experience in relevant fields is desirable. An ability to build excellent
high priority opportunity we have started roll out prerelations and drive for results will be essential
parations in anticipation of the license.
For this we need hungry and experienced new collea- within your work.
gues to work within the GSM 1800 New Account orWhatever you know today, you will learn soganisation hi our Czech Market unit. Take that chalmething!
lenge andjoin our team in the beautiful city in the
heart of Europe!
Contact: ECZ/RC Andre Grce +420 2 6119 4339
Application: Ericsson Czech Republic spol. s r.o.
ECZ/HC Martina Huitfeldt U michelske skoly 10
GSM-ACCOUNT
140 00 Prague 4 martina.huitfeldt@sea.ericsTECHNICAL MANAGER
son.se
• As the Technical Manager for our key account
you will create total solutions that surpass one of
our key prospect's high technical expectations.
Ericsson Communications Canada
You will be a part of the GSM 1800 New Account
organisation, and exploit all of Ericsson's product
DATA TRANSCRIPT SPECIALIST
and implementation advantages over our competitors to position the account to win the licence and
• The Toronto Switch Implementation Department
to bypass the incumbents on the Czech market. To
is looking for an experienced Data Transcript
do this you need to use all your GSM experience,
Specialist to complement and assist in the devecreativity, and team-working ability. The concrete
lopment of our team of highly skilled professiowork consists of investigations, technical co-ordinals. We need a person who is experienced in monation, brainstorming, professional presentations,
bile system data production and a real team playoffers and a contract specification.
er. The person should have 2 to 3 years experience with Ericsson mobile system data transcript
The first tool to handle this is the streamlined
production and is trained on the CME 20 or CMS
fast organisation with only smart people. The se40 systems.
cond tool is a solid support from ERA Stockholm.
The third tool is your talent and time.
Job Requirements: Degree in Engineering,
Computer Science or equivalent work experience 2
to 3 years Ericsson mobile system data transcript
GSM - MARKETING
production Trained on CME20 or CMS40 systems
AND BID MANAGER
Good knowledge of traffic data and routing Ability
to think critically and make accurate and sound de• As the Marketing Manager you will surpass one
cisions A team player able to assist in the skill exof our key prospect's high expectations. You will
pansion of other department members. Excellent
be a part of the GSM 1800 New Account organisacustomer service and communication skills Good
tion, and lead the marketing Core 3 team towards
command of the English language
the customer account through the pre-license, bid
and negotiation phases. Through excellent custoJob Description: Prepare Data Transcript packamer and internal contacts you will organise, motiges, which will support the customer routing requivate and together with the Core 3 create top qualirements and effectively use the AXE switching caty customer solutions. The team is responsible for
pacity. Attends/conducts customer meeting to
consolidated bottom line. The function includes leidentify and evaluate customer requirements.
adership and work for the completion of market
Participates in project status and scheduling meeplans, complex offers, contracts, and forecasts.
tings to ensure proper coordination of Data
Transcript activities with overall project requireThe first tool to handle this is the streamlined
ments. Provides DT trouble resolution as required
fast organisation with only smart people. The se-

Provides leadership for research and implementation of new products and CNA's Assist with the
training of Data Transcript Specialist - level I .
Contact: Shaun Laverty Supervisor, Data
Transcript Tel: +1 905 629-6930 Fax: +1 905
206-7460 EmaikShaun. Laverty@emc.ericsson.se

Ericsson Lebanon

31

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 6 1999

to network operators around the globe. We provide expertise in both the commercial and technical aspects of
network operations and -work in partnership with Local
Companies.
The Order Office within the Network Management
Services product unit is now looking for people to go on
contract, that is, multinational assignments at customer
projects. Knowledge, skills, and flexibility are basic requirements, however, we are looking for people to match
these positions. We are currently expanding our database and are now looking for several categories:

IP PRODUCT MANAGER
Ericsson Lebanon is developing an IP value-added ser- NM MANAGER
vices competence to promote its IP Products & Services • Main responsibilities: You will lead and organise
in the region and to help its customer to gain edge in
the work within the NO&MC to fulfil the targets for
the Market.
the section, governed by the performance levels
agreed on with the customer, to ensure that the
• For that, we are seeking IP Product Manager to
best practises are used in the work.
join a small team of Engineers to work wit Access,
Requirements: The successful candidate has a
IP ATM, voice/IP, Multimedia/IP & IP backbone.
technical education within Telecommunication,
The Product Manager is expected to have a high
Information Technology and Electronics, good
level of technical knowledge and an understanding
knowledge of general telecommunication and moof Ericsson Products in order to provide complete
bile telephony system. You have worked 2-3 years
IP technology into value added business applicaas manager for ?5 persons. You have the ability to
tions.
lead and motivate an multinational team and are
BS or MS in Computer or Telecommunication
conscious of responsibility. You also have experiEngineering. At least 5 years experience in GSM,
ence with budgeting and negotiations with custoIP Networks, Routers, Multimedia, IP/ATM,
mers and suppliers. You should also be fluent in
Voice/IP, Internet, IP security, IP protocols & data
spoken and written English. Other languages may
communication etc.. The position requires the abibe needed depending on the local requirements.
lity to work with people in multiple locations, organisations and disciplines. Strong Communication
SYSTEM TECHNICIAN LEVEL 1 AND 2
skills. Good command of written & spoken English.
Willingness to travel within the region or globally.
• Main responsibilities: You will be responsible for
the surveillance of the network and will perform
Contact: John Hamze, Technical Manager Phone
24 hours surveillance of the whole GSM network
Number: +961 3 398413 E-Mail:
by OSS and supervision equipment for Minilink
John.Hamze@Ericsson.com
and DXX.
You will also monitor, analyze and clear all faults
reported by these systems and also complaints
Ericsson Telecommunications Pte Ltd, TDMA
coming from Customer Care and other operators.
It will be your responsibility to introduce modifiSystems Asia-Pacific Singapore
cations to the systems as specified by work order.
You call out the Field Technicians with a work orTDMA/EDGE/3G LOBBYIST
der, when physical intervention in the equipment
• You like to be challenged? The Asia-Pacific Task
is needed, and escalate difficult problems to the
Force for TDMA systems covers an area of over 13
System Engineers.
countries, from Pakistan down to Australia / New
Requirements: The successful candidate has
Zealand. We are working together in a team of higbasic technical education and experience from
hly professional individuals covering different areEricsson GSM radio systems, for Level 1 not less
as, like: marketing & sales, business consulting,
than 2 years and for Level 2 not less than 3 - 4
business development, marketing communicayears. Good knowledge in English is required as
tions and TDMA/EDGE/3G lobbying.
well as good social- and pedagogical skills.
For the area of TDMA/EDGE/3G lobbying we are
looking for 2-3 experienced individuals who want to
SYSTEM ENGINEERS, MSC/HLR/VLR
join our team and are not afraid to take up a challenge. The challenge is: establish TDMA/EDGE/3G
• Main responsibilities: You will be responsible for
as the preferred technology for Asian operators in
all telecommunication systems agreed on with the
customer within MSC/HLR/VLR. The modification
the 800- and 1900 Mhz band.
of existing system routines and creation of new
Your main tasks will be: Plan, together with the
temporary routines are also your responsibility as
other members of the team and the local companiwell as follow up of all software contents of the
es, to perform presentations, discussions and otsystem.
her TDMA/EDGE/3G lobbying activities towards
operators, government bodies, investors, analysts
You will send/receive/follow up with trouble reand media. Maintain up-to-date information on the
ports sent to the supplier/customer and also priolatest global developments in the area of TDMA,
ritize the trouble reports, including incoming TRs
EDGE and 3G. Monitor progress on the different
from the other system engineers. You will also dismarkets in the region, and if required take actions, tribute all new and upgraded documentation in acto ensure that we meet our goal of establishing
cordance with SW, HW and equipment to Network
TDMA/EDGE/3G as the preferred standard in the
Surveillance and NFM Manager.
Asia-Pacific. Maintain a close cooperation with the
You will offer expert knowledge concerning
TDMA interest group UWCC. Actively work together
system problems in MSC/HLR/VLR as well as exwith the corporate TDMA lobby group.
pert knowledge regarding parameters and configuIf you are the person we are looking for, you
ration, excluding the radio part.
should have the following profile: MSc in Electrical
It is also your responsibility to support technical
Engineering or in Physics or equivalent education.
interfaces with external equipment, i.e. SMS, VMS
At least 5 years experience with Mobile Systems.
etc and to interpret switch statistical reports like
Excellent knowledge of the TDMA standard and the
processor load, traffic recording, etc.
wide range of applications supported by this stanRequirements: The successful candidate will hadard. Good understanding of the Ericsson 3G evove a basic technical education and experience
lution path: EDGE/UWC-136 and W-CDMA.
from Ericsson GSM mobile system, as System
Excellent presentation skills. Extensive experience
Technician Level 2 not less than 3 - 4 years.
from meetings with the senior management of
Experience from OSS is required along with good
operators and government bodies. Experience with
knowledge in English and good analytical ability.
media relations. Team player and flexible attitude.
Do you fit this profile and you are interested to
SYSTEM ENGINEER, SMS/VMS/AUO
take up the challenge? Please respond to us by
sending your CV to the e-mail address specified
• Main responsibilities: You will be responsible for
below (subject: job application), contact us or visit
all telecommunication systems, agreed on with the
our homepage
customer within SMS/VMS/AUC/ including both
http://enoweb.eno.ericsson.se/rmoa for further
Ericsson and 3rd part equipment. You are also reinformation.
sponsible for the modification of existing system
routine creation of new and temporary routines.
You will be responsible for all preventive mainteContact: Aart Houweling Manager TDMA/EDGE/
nance of the systems and generate and control
3G Lobbying Asia-Pacific (acting) Business Phone:
switching data as well as support technical inter+65.3501 668 Hand Phone: +65.96624359 Eface towards external equipment, i.e. SMS, VMS
mail: aart.houweling@eno.ericsson.se or Urban
etc.
Gillström Regional Director Asia-Pacific TDMA
systems Business Phone: +65.3501 350 Hand
Requirements: The successful candidate has a
Phone: +65.96583041
basic technical education and experience from
Ericsson GSM mobile system, as System
Technician Level 2 not less than 3 - 4 years.
Experience from TMOS is required. You should alEricsson Radio Systems, Kista
so have good knowledge in English and good anaPROFESSIONAL SERVICES NEEDS SHORTlytical ability.
AND LONG-TERM
CONTRACTERS

SYSTEM ENGINEER,

Unique and challenging opportunity to gain invaluable
experience by working as a contractor on short- or long- IN (INTELLIGENT NETWORK)
term assignments for Ericsson customers worldwide!
• Main responsibilities: You will be responsible for
Professional Services is an Ericsson Business Unit
all telecommunications systems agreed on with
that delivers business solutions and consultancy services the customer within IN SSP/SSCP/SCP. The modi-

fication of existing system routines and creation of
new temporary routines are also your responsibility as well as follow up. You are responsible for all
software contents of the system and all IN
Services.
You will send/receive/follow up with trouble reports sent to the supplier/customer and handle
and follow up all escalated problems. You will also
distribute all new and upgraded documentation in
accordance with SW, HW and equipment
You will offer expert knowledge concerning
system problems in SSP/SSCP/SCP as well as expert knowledge regarding parameters and configuration excluding the radio part. You will also prepare system plans for concerned systems.
It is your responsibility to verify data transcripts
and installed service modifications sent via
change request, produce data transcripts as required (e.g. parameter changes, etc.) and implement
changes in IN Service data using Installed Service
Modification in SMAS and/or GSA forms. You will
also support technical interfaces with external
network elements (e.g. SMAS, SDP, MSC etc.)
You will give priority to the trouble reports, which includes the incoming TR from the other system
engineers.
Requirements: The successful candidate has
basic technical education and experience from
Ericsson GSM radio system, as System Technician
Level 2 not less than 3 - 4 years. Good knowledge
in English and good analytical ability is also required.

SYSTEM ENGINEER, RADIO (BSS/BSC)
• Main responsibilities: You will be responsible for
all telecommunication systems agreed on with the
customer within BS and Radio. You are going to offer expert knowledge concerning parameters and
configuration of BS and Radio. You will also handle
and follow up all escalated BS problems.
Requirements: The successful candidate has a
basic technical education and experience from
Ericsson GSM mobile system, as System
Technician Level 2 not less than 3 - 4 years.
Experience from TMOS is also required. You
should also have good knowledge in English and
good analytical ability.

SYSTEM ENGINEER, TRANSMISSION
• Main responsibilities: You will be responsible for
all transmission systems in the network. You will
handle and follow-up reports concerning transmission and transmission equipment. You will also offer expert-knowledge concerning parameters and
configuration of the transmission equipment.
As Minilink is used as transmission equipment
you have to be very experienced in that area.
Requirements: The successful candidate has a
basic technical education and experience from
Ericsson GSM mobile system, as System
Technician Level 2 not less than 3 - 4 years.
Experience from DXX is required. You should also
have good knowledge in English and good analytical ability. Knowledge in energy/power is desirable.

OSS/MMIS/SMAS ADMINISTRATOR
• Main responsibilities: You will be responsible for
the OSS, MMIS and SMAS applications. This includes supporting advanced troubleshooting in the
OSS/MMIS/SMAS applications. You will also work
with report systems, application problems and follow up all trouble reports concerning the
OSS/MMIS/SMAS supplier.
You will be resposible for the modification of existing OSS/MMIS/SMAS routines, creation of new
and temporary routines as well as follow up.
You will handle all internal alarms in
OSS/MMIS/SMAS applications and implement
OSS and MMIS user interface layout modifications. You will also be responsible for distributing
all new and upgraded documentation related to
the SW, HW and equipment for the Nework
Surveillance.
Requirements: The successful candidate has
basic technical education and long 0 & M experience, as OSS Administrator, from Ericsson radio
system. Advanced knowledge of UNIX and SQLprogramming as well as knowledge of TMOS and
MMIS System Administration is required. You
should also have good knowledge in English.

NFM MANAGER
• Main responsibilities: You will lead and organise
the work within Network Field Maintenance to fulfil
the targets for the section, governed by the performance levels agreed on with the customer. You will
also ensure that best practices are used for the
work and that the organisation is encouraged to
continuous improvement of network quality and
cost reductions for the operation.
You are also responsible for planning of the training and development of the Network Field
Maintenance staff.
Requirements: The successful candidate has a
technical education within Telecommunication,
Information Technology and Electronics, good
knowledge of general telecommunication and mobile telephony system: especially in installation

and NO&M. It is of great advantage if you have
proven experience in the maintenance of telecommunication. You have worked 2-3 years as manager for ?5 persons. You have the ability to lead and
motivate people and are conscious of responsibility. You also have experience with budgeting and
negotiations with customers and suppliers. You
should be fluent in spoken and written English.
Other languages may be needed depending on the
local requirements.

BS FIELD TECHNICIAN
• Main responsibilities: You will be responsible for
guided corrective maintenance at replacement of
HW at BS by following defined procedures. Tasks
to be performed are ordered via Work Order from
NO & MC.
Requirements: The successful candidate has
basic technical education and not less than 2
years of experience from Ericsson GSM radio
system.

SYSTEM FIELD TECHNICIAN
(SWITCHES)
• Main responsibilities: You will be responsible for
guided corrective maintenance at replacement of
HW, of MSCs, HLRs and transit switches, following
defined procedures. Tasks to be performed are ordered via Work Order from NO & MC.
You will also perform defined preventive maintenance routines of MSCs, HLRs and transit switches initiated by Won* Order from NO & MC.
It is your responsibility to perform the charging
data retrieval and deliver this to the customer's
billing center in accordance to the existing routines and security regulations. You will also perform
back-up of exchange-data in accordance to defined
procedures.
Requirements: The successful candidate has
basic technical education and not less than 2
years of experience from Ericsson GSM radio
system.

SPARE PART ADMINISTRATOR
• Main responsibilities: You will be responsible for
maintaining the store of spare/consumable parts,
ordering new spare parts from suppliers and for
servicing of tools, equipment and vehicles within
the field maintenance organisation.
Requirements: The successful candidate has a
basic technical education and additional economic/logistic education, and/or long experience
from working with spare parts for operators. Good
knowledge in English is also required.

MENTOR
• Main responsibilities: It will be your responsibility to investigate the training needs of new personnel and candidates. You will establish training
plans for each of the individuals in the NO&M organization.
You will also be responsible for allocating the
best, available training program for the organization and for guiding all personnel towards best
possible skills by means of Structured On the Job
Training (SOJT).
Requirements: The successful candidate will have a basic technical education and experience
from Ericsson GSM Mobile System as System
Engineers, not less than 3-4 years. Experience as
teacher or instructor is required. You should also
have good knowledge in English and good socialand pedagogical skills. Please, apply in writing
with full Curriculum Vitae, containing details of
your education, experience, reference and name of
your current Manager.
Application: Odette Abiad E-mail:
odette.abiad@ericsson.se Memo: erac.eraodab
Find CV template att: http://rtms/jobs/jobs.html
It is important for us to know: when you will be available for an assignment, that your line manager is
aware of that you have the intention to undertake an
assignment.
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Idag vill fler och fler kunna arbeta var de vill; hur de
vill. Därför behöver vi fler som vill jobba hos oss.
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade marknadsbolag i Sverige. Vi verkar pä en av världens mest spännande
och avreglerade marknader, med en ständigt expanderande infrastruktur för tele- och datakommunikation.
Ericsson Sverige AB:s kunder ligger i framkant när
det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP.
Det ställer höga krav pä oss som snabb leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. Våra
kunder är operatörer, samt såväl privata som offentliga
otganisationer i Sverige.
Företaget består av cirka 600 medarbetare med starkt
kundfokus. Vi har kontor bland annat i Malmö, Kumla,
Göteborg och Nynäshamn. Huvudkontoret ligger på
Kungsholmen i Stockholm.
Public Safety & Industry är en enhet inom Ericsson
Sverige AB. Vi ansvarar för marknadsföring och försäljning
av Ericssons samlade produktsortiment till Polis,
Räddningstjänst, Socialstyrelsen samt hela privata företagssektorn.
Vi söker flera säljare med placering i Stockholm. Idag
är vår verksamhet indelad pä Storkundsförsäljning och försäljning via Partners/återförsäljare. Vi ser en positiv utveckling med nya möjligheter och söker därför förstärkning.

Säljare Partner
Du kommer att få ett affärsmässigt ansvar för såväl befintliga som nya marknader inom mobil datakommunikation.

Arbetet innebär att aktivt stödja lokala partners i form av
oberoende bolag.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av
partners/återförsäljare. Det är också en stor fördel om du har
kunskaper och erfarenhet av datakommunikation.

Säljare Storkund
Du kommer att få ett affärsmässigt ansvar för såväl befintliga som nya account inom mobil datakommunikation.
Du får arbeta nära kunden och på olika nivåer, för att alltid kunna erbjuda kunden en lösning från Ericsson.
Vi söker dig som är affärsman ut i fingerspetsarna och
har erfarenhet av försäljning mot storkund. Det är också
en stor fördel om du har ett brinnande intresse föt datakommunikation. För samtliga roller är det ett måste att
du kan arbeta självständigt med en hög grad av initiativtagande och förmåga att ta ett affärsmässigt helhetsansvar.
Ett utåtriktat sätt med god förmåga att se och skapa
affärsmöjligheter kombinerat med ett förtroendeingivande sätt måste också till.

Lars Hallström, Storkundsförsäljning
08/579 18359, lars@hallström@ese.ericsson.se
Eva Carin Svensson, Personal
Tel 08/579 18420,
evacarin.svensson@ese.ericsson.se
Ansökan skickas senast 30 april 1999 till
Lena Simonsson
Ericsson Sverige AB
Personalfunktionen
126 25 Stockholm

Arbetet innebär en hel del resor. Vad gäller språkkunskaper är givetvis engelska i tal och skrift ett absolut krav
och ytterligare språkkunskaper en merit. Du har troligen
en akademisk bakgrund samt en stark vilja att lära mer.
För mer information kring tjänsterna kontakta
Göran Lindström, Partnerförsäljning
Tel 070/518 6303, goran.lindstrom@ese.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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GET UP TO SPEED ON THIS NEW COMPUTER TECHNOLOGY WITH THE LATEST INfORMATION FROM THE INDUSTRY LEADERS.

TAKE THl fAST TRACK TO HIGH AVAILABILITY
COMPUTING ON COMPACTPCI
•

•
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id to register, visit our web site at http://www.mcg.mot.com/conference or call +46 0 8

54 88 8

