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Bred satsning
på IP-kompetens
I höst startar Ericssons bredaste
utbildningssatsning hittills. Merparten av alla anställda ska gå en
webbaserad kurs för att lära sig mer
om datakom, IP och den nya
marknadslogik som nu skapas. Nya
kunder och konkurrenter kräver helt
enkelt nya arbetssätt.
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Nytt Norgekontor
ger miljövinster

Nu behöver du aldrig resa någonstans utan en Ericssontelefon. Just nu visas den nya R 290 Satellite som är Ericsson första globala
satellittelefon. Professionella användare som reser eller arbetar i avlägsna delar av världen, väntas bli en av de första kundgrupperna.
Telefonen väger bara 350 gram och fungerar med Globalstars satellitsystem som öppnar senare i år.

Global satellittelefon
från Ericsson i höst
Nu visar Ericsson den nya telefonen R 290 Satellite under mässan CommunicAsia i
Singapore. Det är en dual mode-telefon som utanför GSM-nätet fungerar med Globalstars
satellitsystem. Kontakten förklarar också hur satellitsystem fungerar.
12-13

Stark varumärke
i italiensk lansering
Italien är bäst i Ericssonvärlden när
det gäller att bygga och vårda varumärket.
Framgången bygger mycket på en
marknadsföring som lyfter fram den
vanliga människan och nyttan med

produkterna framför tekniken.
Det visar en internationell imageundersökning som Ericsson låtit
göra. Bland annat var Ericsson i
Italien först med att lansera mobiltelefoner i tv-reklam.
16-17

TIDNING FOR PERSONAL INOM ERICSSONKONCERNEN

Ericsson i Norge flyttar från fem olika
lokaliseringar på Sorlandet till ett ny,
miljöanpassad anläggning i Grimstad.
Det innebär en minskning av
driftkostnaderna med sex miljoner
norska kronor per år. Miljöbygget blir
en förebild för det nya norska huvudkontor som planeras i Oslo. 1 0 - 1 1

Färgstark
dualbandtelefon

É

T10 heter Ericssons nya
telefonmodell. Det är en
färgsprakande dual-bandtelefon för GSM 900- och
1800-bandet. TIO kommer i fem olika färger och väger 146 gram.
3

Osynligt kapital
skapar värde
Sättet att redovisa företagens
värde förändras i och med den nya
kunskapsekonomin. Ericsson är ett
av många bolag som redovisar
personalens kompetens och
utbildningsnivå i bokslutet. Det
synliggör det intellektuella kapitalet.
Kontakten har träffat Göran Roos, som
är en ledande forskare inom området
19
VALJ DIN EGEN CHEF

Produktenheten IP Services lät
medarbetarna välja sina chefer
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OMVARLDSKRONIKA

Det våras för kabel-tv-bolagen.
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Lösningar för trådlöst
är nyckeln till framgång
- Ericsson strävar efter en ledande position i skapandet av den
nya televärlden. Som världsledande inom mobiltelefoni är vi bäst
rustade att ta täten i det race som nu pågår för att bygga framtiden mobila system, baserade på tredje generationens mobiltelefoni.
Så kan man enkelt sammanfatta den strategi som SvenChrister Nilsson presenterade vid ett internationellt presseminarium i Stockholm i början av juni.
De kommande fem åren blir fem
spännande år i telekommunikationsbranschen. Under dessa år
ska den tredje generationens mobiltelefoni byggas ut, samtidigt
som den fasta telefonin fortsätter
att snabbt utvecklas mot nya lösningar - med IP (Internet-protokollet) som bas men med de traditionella kretskopplade telenätens höga pålitlighet och säkerhet.
Ericsson deltar i den kapplöpning
som nu pågår om att bli ledande
leverantör för framtidens telelösningar. Medtävlare är, förutom
traditionella konkurrenter som
Alcatel, Siemens, Nortel, Nokia
och Lucent, också datakomföretagen, med Cisco i spetsen.
Det är viktigt för Ericsson att
klargöra var koncernen står i den
här kapplöpningen och hur den
strategi ser ut som ska säkra att vi
blir först i fältet av tävlande. Därför anordnades i början av juni ett
internationellt press-seminarium
där bland andra Sven-Christer
Nilsson, och Torbjörn Nilsson
presenterade koncernens nya
strategi.

kommer 3G att hjälpa oss tillfredsställa i högre grad än någonsin tidigare.
Breddad kompetens
- Ericsson är mycket aktivt när
det gäller utvecklandet av 3G och
IP-baserad telefoni. Ni känner säkert till den strategi - vi brukar
ibland kalla den pärlbandsstrategin - som vi följt. Vi har valt att
inte satsa på stora uppköp utan
istället stärkt vår produktportfölj
genom köp av mindre företag av
spjutspetskaraktär. ACC, Torrent
och Touchwave är alla exempel på
denna strategi.
- Nu har vi delvis kommit in i
en ny fas, där vi fokuserar på att
bredda kompetensen när det gäller att utveckla tjänster för framtidens telesystem. Vår delägarskap i
Oz.com och nu senast köpet av
danska Telebit är viktiga steg i
detta kompetensbygge. Oz.com
utvecklar mycket avancerade Internet-portaler och Telebit är
bland de ledande i världen när det
gäller nästa steg i utvecklandet av
IP - IP version 6.

Naturliga behov
- Basen för den revolution vi nu
har framför oss är det vi kallar
"3G" - tredje generationens mobiltjänster. Trådlös access till Internet och e-post i mobiltelefonen
är exempel på nya tjänster som i
framtiden helt kommer att förändra våra liv, förklarade SvenChrister Nilsson. Med 3G kommer människan slutligen att ta
full kontroll över kommunikationen. Det är av enorm vikt för en
socialt inriktad varelse som människan. Att kommunicera är en
del av vår natur, liksom att stilla
vår nyfikenhet på saker och att
sträva efter frihet. Dessa behov

öppna standarder
Sven-Christer Nilsson återkom
till vikten av att satsa på utvecklandet av tjänster för 3G vid flera
tillfällen.
-Vi inom Ericsson har understött utvecklandet av öppna
standarder. Det är en väg som vi
fortsätter på. För 3G ska vi dessutom göra allt vi kan för att understödja dem som utvecklar nya
tillämpningar.
- Att 3G blir en succé, det är jag
övertygad om. Och det är goda
nyheter för Ericsson, som ju redan är världsledande inom mobiltelefonin. Enligt vår uppfattning kommer så mycket som 75

Redan nu finns trådlöst Internet, och inom en snar framtid väntas ett
enormt gmomslag för olika applikationer.

procent av de framtida investeringarna i vår bransch att handla
om trådlös access och terminaler.
Därför fortsätter vi att fokusera
på de områdena.
Tele ligger före
- I slaget om denna framtida
marknad kan man urskilja två olika grupper, förklarade SvenChrister Nilsson. Den ena har sina rötter inom telekom och den
andra inom datakommunikation.
För oss telekomleverantörer är
den stora utmaningen att skapa
nya lösningar för IP-baserad realtidskommunikation - lösningar
som håller det vi kallar "carrierclass". Som alltså är lika driftsäkra
som dagens telesystem.
- Sådana lösningar krävs för att
röstkommunikation över IP ska
hålla acceptabel kvalitet - av avsevärt högre standard än vad som
erbjuds idag.
- Våra konkurrenter inom
datakom har en avsevärt svårare
uppgift framför sig. De är duktiga
på IP, men de behärskar inte realtidskommunikation och carrierclass. I den nya televärlden duger
det inte med den låga tillförlitlighet som präglar deras IP-lösningar idag.
Enorm investering
I spekulationerna om framtiden
är det en faktor som lätt kan komma i skymundan. Det traditionel-

la telenätet, som ibland brukar
kallas människans största maskin,
representerar en oerhörd investering. Operatörerna är inte beredda att överge allt detta kapital de vill skydda sina intäkter från
vanlig rösttelefoni och kommer
därför att fortsätta driva de
kretskopplade
näten
under
många årframöver.För många är
vägen in i IP-världen enfrågaom
migration - att stegvis gå från det
gamla till det nya.
- Här kan Ericsson erbjuda lösningar. Vår stora order från BT,
och senare också från Telia i Danmark, visar att vi kan erbjuda migrationslösningar redan idag.
Marknaden för sådana migrationslösningar kommer att var
mycket stor, det kan jag försäkra.
Bredaste produktportföljen
- För att bli ledande i den nya televärlden krävs det att vi kan erbjuda
heltäckande lösningar för nästa generationens telenät. Det går inte att
överleva som nischspelare i den här
marknaden. Jag försäkrar att Ericsson är ett företag som har förmåga
att ta en ledande roll. Vi har idag
branschens bredaste produktportfölj. Och när det gäller den viktigaste aspekten av nästa generationens nät - den trådlösa - är vår position starkare än någon annans.
Referat: Lars-Göran Hedin
lars-goran.hedin@lme.ericsson.se

Ericsson visade musklerna på GSM-konferens
Ericsson har ett brett utbud av datakom- och IP-lösningar för
att redan idag hjälpa mobiloperatörer in på
Internetmarknaden. Det förvånade många kunder när Ericsson
nyligen höll den första GSM Data Conference i Stockholm.
Konferensen lockade 340 inbjudna kunder och kundansvariga från
Ericssons olika marknadsenheter.
Förutom en konferensdel hölls
även en rad workshops med mer
detaljerad information om bland
annat lösningar som GSM on the
Net och paketdatatekniken GPRS.
En intilliggande utställningsdel
visade Ericssons helhetserbjudande inom trådlös datakom.
- Vi har nätverksprodukter,
terminaler, applikationer och en

rad service- och supporttjänster.
Och det är just helhetsutbudet
som avgör om vi vinner eller förlorar kontrakt, förklarade konferensens projektledare, Fadi Pharaon, ansvarig för marknadsföring och försäljning av trådlös
datakom inom Ericsson Radio
Systems.
- Nu visar vi konkret att vi redan i dag är starka inom trådlös
datakom och IP. Tanken är att vi
ska återkomma med ett liknande

Ericsson bjöd nyligen in en lång rad
mobilteleoperatörer till en konferens i Stockholm
om trådlös datakom. Samtidigt visades Ericssons
samlade produktportfölj inom området

evenemang nästa år och fokusera
på affärsmöjligheterna.
Bland talarna fanns koncernchef Sven-Christer Nilsson, marknads- och affärsutvecklingsdirek-

tör Torbjörn Nilsson liksom Symbians VD Colly Myers.
Nils Sundström
nils.sundstrom@lme.ericsson.se
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Ny telefon i T-serien
TIO kommer i fem olika färger
med sju olika ringsignaler inklusive två egna melodier som man
själv kan lägga in. Det går också
att välja en vibrerande ringsignal
om man vill vara diskret.
Telefonen har en treraders
display och långa batteritider. Telefonen väger 146 gram och passar med alla tillbehör i 700-serien.
En variant kallad TIO se har
speciellt tagits fram för den asiatiska marknaden. Den kan hantera kinesiska skrivtecken och lagra
kinesiska namn i telefonboken.
Patrik Linden

De första indikationerna kom redan torsdag den 10 juni från leve-

>• Ericsson har köpt 75 procent av
danska Internetföretaget Telebit Communications A/S. Telebit har specialiserat sig på teknik för trådlös Internet.
Investeringen omfattar cirka 30 miljoner dollar.

Minoritetspost
i SaraYde.com
Den nya dual band-telefonen, TIO, kommer att finnas tillgänglig i större volymer under det tredje kvartalet
i år.

rantören med de vanliga varningarna om att inte öppna okända bilagor i e-post och så vidare.
Stig-Göran Flemström förklarar att informationen var mycket
knapphändig i inledningsskedet.
Ingen visste egentligen vad den
nya virusattacken kunde leda till.
I värsta fall kunde det vara ett kaskadvirus av samma typ som Melissa - eller till och med värre.
Klart var att dokument från
program inom Microsofts Officepaket kunde raderas av viruset,

kanske inte bara på lokala hårddiskar, utan även i andra enheter
som användare var uppkopplade
mot över nätverket.
IT Services påbörjade arbetsprocessen under helgen då
man såg att det var ett verkligt
problem. På måndag morgon fattades beslut om att stänga ner alla
anslutningar och ett fax gick ut till
alla IT-chefer.
- Vi ville undvika vidare spridning och få tid till att installera
uppdaterade antivirusprogram på

arbetsstationerna inom koncernen, förklarar Stig-Göran Flemström.
På måndagskvällen var de mest
affärskritiska systemen uppe igen
och virusets fortsatta spridning
var i princip stoppad.
Nu följer en tid av analyser och
man kommer sedan från IT Services att presentera en rapport där
man samlar ihop synpunkter och
resultat.
Petter Schaffer

Storsatsning på IP-kompetens
Omvärlden förändras snabbt
I höst startar ett koncemövergripande utbildningsprogram för att höja de anställdas kompetens inom datakom och IP. Det är Ericssons
bredaste utbildningssatsning
hittills.
Det ökade behovet av datakom
och IP skapar en helt ny marknadslogik, en omvärld med nya
kunder, nya snabbfotade konkurrenter och framför allt ett helt annorlunda arbetssätt hos våra stora
och etablerade kunder. Det påverkar hela Ericssons arbetssätt, hur
och till vem nya produkter och
tjänster ska säljas.
- Inom koncernledningen är vi
helt överens om
att den nya
marknadslogiken som växer
fram med datakom- och IPprodukter och
Internet kräver
både nya ar- Britt Reigo

Kontakten
tar sommarlov

Investering
i Telebit

Snabbt stopp på virus
Ännu ett nytt virus har stoppats av Ericsson. Den här
gången gick behandlingen
betydligt fortare än med
föregångaren Melissa, men
exakt vilka lärdomar som ska
dras av den senaste attacken
är för tidigt att uttala sig om
menar Stig-Cöran Flemström,
Problem Mananger på Ericsson IT Services.

KORTHETmmm

>• Kontakten tar sommarlov. Den 12
augusti kommer första numret igen efter sommaren. Under uppehållet kommer det att finnas en del information
på Kontaktens webbsida. Den hittar du
på intranätet under "Inside Ericsson".
Den är också nåbar från det externa
nätet på Ericssons hemsida. Sök under
"Publications".
Redaktionen önskar en trevlig sommar.

I går tisdag släppte Ericsson
ytterligare en ny telefonmodell, TIO. Det är en färgsprakande dual band-telefon för
GSM 900- och 1800-bandet
Telefonen vänder sig till modemedvetna användare. Kläder och andra accessoarer,
inklusive telefonen, säger något om dem som individer.

patrik.linden@lme.ericsson.se

••i

betsformer och synsätt inom
Ericsson, säger personaldirektör
Britt Reigo. Att vi alla som anställda förstår och tar till oss vad den
nya affärssituationen innebär är
helt avgörande för koncernens
framtid. Det är mot den bakgrunden vi nu satsar på en bred utbildning för att öka takten i koncernens förändringsarbete.
Datakom/lP-certifikat
Merparten av alla anställda inom
koncernen ska från och med oktober gå en webbaserad kurs för
att få ett så kallat datakom/IP-certifikat. Olika kunskapsnivåer
finns beroende på den anställdes
bakgrund och arbetsuppgifter.
- Målsättningen är att 80 procent av de anställda ska ha genomgått utbildningen till och
med första kvartalet år 2000, säger
Nils-Gunnar Håkansson, projektledare för utbildningssatsningen.
Ett antal bolag kommer att utvärdera den pilotutbildning som
pågår under september. Webbutbildningen innehåller grundläg-

gande fakta om datakommunikation och Internet; om teknologin,
tillämpningar och aktörer på
marknaden.
Specialkurser om den nya
marknadslogiken kommer även
att finnas för Ericssons kundansvariga, för 5 000 säljare och
många utvecklingsingenjörer.
-Många Ericssonanställda kan
och förstår redan denna nya marknadslogiken, men det är viktigt att
alla får samma baskunskap, säger
Nils-Gunnar Håkansson. Syftet är
att stimulera så många som möjligt att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Jag är
övertygad om
att alla klarar
av detta och
vill veta mer
om vad den
förändrade
omvärldsbil- Nils-Gunnar
den
betyder Håkansson
för
Ericsson
och de egna arbetsuppgifterna.

anställdas kompetens inom datakom och IP pågår redan runt
omkring i koncernen. Bland annat driver affärsenheten GSM
Systems
utbildningssatsningen
Kunskapssteget för sina 4 000 anställda i Sverige. Medarbetarna
kan, beroende på arbetsuppgifter,
välja bland ett tjugotal seminarier
och CD-ROM-kurser.

En rad satsningar för att öka de

nils.sundstrom@ime.ericsson.se

Identifiera behovet själv
- Var och en identifierar med sin
chef det personliga steget, det vill
säga var man befinner sig i kompetensmässigt och vad man behöver lära sig mer om, säger Bengt
Källbäck på Ericsson Research
som tagit fram programmet.
Introduktionen till den nya,
koncernövergripande datakomoch IP-utbildningen blir helt webbaserad. Användaren kan själv
pröva sig fram i olika virtuella
rum för att få en måttstock på de
egna kunskaperna i ämnet.
Nils Sundström

>• Ericsson har köpt en minoritetspost
i Saraide.com, ett San Fransisco-baserat företag som tar fram Internettjänster för alla typer av mobilsystem. Investeringen motsvarar 47 miljoner kronor, eller 5,5 miljoner dollar.

Internet Advertiser
såld till Y-Pay
• Y-Pay, en amerikansk Internetoperator (ISP), har köpt Ericssons Internet Advertiser. Med tjänsten kan
Y-Pay erbjuda sina kunder Internet access och samtidigt få avkastning från
annonsering. Avtalet är värt 35 miljoner dollar över en femårsperiod.

Ericsson går med
i CDMA-grupp
>• Ericsson har gått med i utvecklingsgruppen för CDMA (CDMA Development Group, CDG). Medlemskapet är
ett bevis på Ericssons stöd för utvecklingen och den globala spridningen av
tekniken cdmaOne.

Hundra miljoner
till Oz.com
>• Ericsson har köpt en minoritetsandel i isländska Oz.com. Investeringen
på över 100 miljoner kronor innebär
att företagen ytterligare fördjupar samarbetet.
Köpet innebär att de bägge bolagen
får bättre insikt i varandras verksamhet
och att Ericsson får en styrelsepost i
Oz.com. Oz.com arbetar med nya Internedösningar som kan höja värdet av
Internet för användaren. Det är en
verksamhet som mycket väl passar
Ericssons ledande ställning vad gäller
IP-telefoni och trådlöst Internet.
- Investeringen innebär att vi får
möjlighet att satsa på nya idéer och affärsmöjligheter som vi sett finns medan vi jobbat tillsammans under våren,
säger Harry Håkansson, chef för
LINK-bolaget, som är det virtuella bolag där Ericsson och Oz samarbetar.
Samarbetet har redan resulterat i en
kommunikationsportal för Internetkommunikation, iPulse. Den kommer
ut på marknaden efter sommaren.
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Information
inför
år 2000
Det pågår ett antal olika projekt kring
millenniefrågan inom Ericsson. Ibland
kan det vara svårt att veta hur de hänger
ihop.
Koncernens Millennieprogram
(Millennium Program Office, MPO)
initierar vissa projekt men det finns
också många lokala och tvärfunktionella
projekt som löper parallellt.
Vi på koncernens Millennieprogram vill
passa på att ge dig tips om var du kan
hitta den information du behöver.

Den bästa källan till information är webben.
Millennieprogrammet har en webbplats på intranätet: http://millennium.ericsson.se. Du kan
nå den direkt från Inside Ericsson. På webbplatsen kan du få information om de olika delprogrammen och hur de är organiserade. Du kan
också se statusen för vilka av Ericssons produkter och affärstödssystem som är år 2000-kontrollerade.
Det finns en databas över leverantörer, tredjepartsprodukter, information om seminarier
etcetera. Från koncernens millenniewebbplats
finns det också länkar till andra millenniewebbplatser för lokalbolag, produkt- och affärsenheter med flera.
Det finns också en kontaktlista med namn
och adresser till Millennium Controllers och
ansvariga för olika delar av Ericssons Millennieprogram.
Millennium Controller håller koll

Nästan alla lokalbolag, affärsenheter, produktenheter och tillverkningsenheter har utsett en
Millennium Controller. Den personen samordnar aktiviteterna och ger hjälp och råd i frågor
som har att göra med millenniet. Millennium
Controllern är den som du först ska vända dig
till när du har frågor och funderingar kring millenniet.
Det kommer också ett nyhetsbrev "Millennium Success" som kommer att finnas på webben
och skickas ut i en begränsad upplaga i tryckt
form. Det innehåller goda exempel på bra
arbete som gjorts på Ericsson. Det är tänkt som
inspiration. Även en CD/video kommer att tas
fram med intervjuer och lite mer detaljerad information om vissa av de lyckade exemplen.

NYHETER

Nysatsning på Balkan
Lanaco är en välrenommerad distributör av dataoch telekomutrustningar i
Republica Srpska som med
1,6 miljoner invånare utgör
en del av Bosnien. Vid ett
möte i Nacka Strand den 9
juni fick företaget rang och
värdighet att bli distributör
av Ericssons telekomutrustningar i landet

HelpDesken ger svar på frågor

Det finns även en HelpDesk, "The Millennium
Support Center", som du hittar antingen via
webben eller per telefon på nummer + 46 8 726
20 00, eller per fax + 46 8 721 71 63.
Tveka inte att kontakta oss på Millennieprogrammet om du behöver hjälp eller har frågor.
Vifinnshär för att hjälpa dig.
Annika Söderholm, kommunikationsansvarig
för Millennium Program Office

- Jag är mycket glad över att nu
bli en av Ericssons officiella distributörer, säger Nebojsa Ninic,
chef för Lanaco. Jag har länge
haft nära kontakt med Ericsson
och lärt mig uppskatta företagets telekomlösningar.
Signerade tre avtal

Vid besöket i Nacka signerade
Nebojsa Ninic tre distributions-

avtal, ett för varje affärssegment. Det ena gäller Företagslösningar med MD110, Businessphone och trådlösa DECTlösningar, det andra Konsumenter omfattande GSM-terminaler och det tredje Operatörer gällande utrustning för PGS
(Pair Gain System) och HDSL
(Highspeed Digital Subscriber
Line).

PGS gör det möjligt för fyra
abonnenter att dela på en telefonlinje. HDSL ökar bandbredden i konventionella kopparnät
till 2 megabit per sekund i båda
riktningarna.
Viktiga system för landet

För ett land med 15 procents
telefontäckning
är dessa
system mycket viktiga för att
snabbt öka kapaciteten i de befintliga telenäten. Därtill kommer nu också satsning på GSM
för mobiltelefoni. Två GSMkonsortier finns i landet. Nebojsa Ninic är chef för det ena
med namnet Mobtel Srpska GSM Operator. Förhandlingar
pågår om vem som ska bygga
nätet.
Vill få igång CSM-nätet

- Vår avsikt är att redan före
årsskiftet få igång driften i vårt
GSM-nät, säger Nebojsa Ninic.
Därmed försvinner den sista
vita fläcken på Europas GSMkarta.
Ett handslag mellan Nebojsa Ninic till vänster, och Lars Svensson, chef för affärsenheten Företagslösningar, fick symbolisera alla de ingångna avtalen. Ericssons chef i Banja Luka, Torbjörn Engström,
applåderar förtjust
Foto: Peter Gunnars

Thord Andersson
thord.andersson@ebc.ericsson.se

Efterlängtat
program förenklar
och sparar tid
TTC Global heter Ericssons
program för att få ner
ledtiderna till kunden. Det
som kommer att beröra de
flesta anställda. Hela
leverans- och produktkedjan är på väg att
förändras i grunden för
att öka snabbhet och
leveransprecision.

Broschyrer har tagits fram

Två koncernövergripande broschyrer har också tagits fram. Den ena beskriver Millennieprogrammet mer allmänt och den andra handlar om beredskapsplaneringen - vad vi planerar att göra för att hjälpa kunderna att klara
övergången. Broschyrerna kan beställas via webben på adress: http://xbs.ericsson.se. Senare i
sommar kommer en tredje broschyr som beskriver hur Ericsson säkrar leveransflödet.
Broschyrerna är tänkta både för externa och
interna läsare.
Några videor som beskriver millenniefrågan,
tänkbara utvecklingar och vad som kan göras
för att förhindra problem har också producerats. Även dessa finns på webbplatsen för koncernens Millennieprogram och kan laddas ner
därifrån. Videorna kan användas internt såväl
som externt.
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TTC Global rullas nu ut inom
koncernen. I första vågen är det
marknadsenheterna i Tyskland,
Storbritannien, Spanien, Italien,
Turkiet, Frankrike och Norden
som berörs. Samt affärsenheterna GSM Systems, TDMA
Systems, Enterprise Solutions,
Wireline Systems och Microwave
Systems. Längst har man kommit i Tyskland där mycket av
programmets idéer redan är förverkligade. Kontakten återkommer med reportage därifrån.
Enklare orderrutiner

Bakgrunden till TTC Global är
kundernas krav på snabbare
och precisare leveranser samt
enklare orderrutiner. Ericssons
svar på kraven är ett totalt förändrat flöde. Från konstruktionsstadiet, där man gör färdiga produktpaket, till testning
och ihopsättning som sker redan på fabriken, och installation, som sker enligt så kallad
Total Site Solutions. Detta innebär att all utrustning kommer
fix och färdig med en och sam-

ma leverans och sätts upp på
nolltid. Alla lokala steg försvinner.
Orderförfarandet förenklas
genom att kunden direkt av
fabriken beställer det han vill
att systemet ska klara, till exempel ett mobilsystem för x antal
abonnenter som kan det och
det. Tidigare satt han och prickade av hundratals orderrader
ner på detaljnivå.
Generella mätmetoder

En kärnfråga i projektet är att ta
fram generella mätmetoder
som visar var i processen eventuella hinder finns, och varför,
samt hur arbetet fortskrider. En
annan ryms i slagordet "Think
Big - Start Small", som kort betyder att man ser till helheten,
men börjar i liten skala med beprövade metoder för att snabbt
komma i gång.
Omgestaltning
kommer
självklart att sätta spår i verksamheten. Många mellanhänder försvinner och arbetstillfällen kommer förstås att försvinna.
- Det här är en ofrånkomlig
utveckling, säger Christer Jungsand, som driver TTC Globalprogrammet. Marknaden utvecklas åt det hållet och än så
länge ligger vi bra till och har
chans att ta initiativet och positionera oss. Men det gäller att
genomföra förändringarna varsamt och med full respekt för

Det gäller att fé ut budskapet att förändringen kan leda till något
bra för Ericsson och de anställda, betonade Cim Bartlett från
Ericsson i engelska Guildford.
Foto: Per Myrehed

dem det berör och det kräver en
stor informations- och kommunikationsinsats.
Förändringar genomförs

Ett förändringsarbete måste genomföras tillsammans med
samtliga berörda, som måste
känna sig delaktiga i processen.
Det har inte alltid tidigare fungerat så bra. Det har talats mycket
om att "vi måste förändra", men
kanske inte alltid till vad och

mycket sällanfrånvad. Även om
förändringarna är stora bör de
ses som ett naturligt steg och inte
som något som dömer ut det arbetssätt man hittills använt. Ett
sådant onyanserat synsätt skapar
motstånd och svag motivation,
visar undersökningar.
Lars Cederquist
lars.cederquist@lme.ericsson.se

»=3 ttcglobal.ericsson.se
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Omskyltning i Silicon Valley "
Ericsson WebCom Inc är
det nya namnet pä det
Silicon Valley-baserade
företaget TouchWave som
nyligen köptes av Ericsson.
Företaget som utgör en
del av affärsenheten
Enterprise Systems, har
utvecklat den redan mycket
uppmärksammade växeln
WebSwitch 2000.

Den vackert Ericsson-blå WebSwitch 2000 finns i flera storlekar för olika
kapacitetsbehov och klarar upp till 100 användare.
Foto: Lars Åström

WebSwitch 2000 är en företagsväxel (PBX) i det mindre
segmentet, upp till cirka 100

abonnenter. Den kan hantera
både vanlig och IP-baserad telefoni.
En konceptpresentation av
det nya systemet sker på
CommunicAsia 99 i Singapore
mellan den 22 och 25 juni.
Marknadsintroduktionen av
WebSwitch 2000 sker först i USA
under fjärde kvartalet i år och sedan på en rad andra nyckelmarknader under första kvartalet år
2000.
Thord Andersson

TDMAstyrkor
samlade
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Njöt av glass i en paus under TDMA-träffen gjorde Elsy Rodriguez, Cecilia Berg, Johan Martineli-Aronsson
och Ana Beatriz Carvalho.
Foto: Kurt Johansson

till fem år, men sedan är trafiken i
systemen minst lika stor för trådlös mobildata, Internet och multimedia, förklarade Björn Olsson.
Strategi för leveranser

Ett annat område som behandlades var strategin för att säkra leveranser under den höga tillväxttakt
som nu råder.
- Vi måste komma bort från
"plocke-pinn", sa Björn Olsson
och förklarade att det blir allt viktigare med standardiserande försäljningsobjekt, så kallade "high
level sales object" vad gäller
volymprodukter och ett exempel
är basstationsområdet. USA och
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- Det ar viktigt att vi alla förstår
våra strategiska mål, sa Björn
Olsson, chef för TDMA system, då
medarbetarna i Sverige samlades
till ett informationsmöte.
Foto: Kurt Johansson

Brasilien är de länder där detta nu
börjar tillämpas.
Som extern talare på TDMAträffen deltog Christer Sturmark,
IT-debattör. Han berättade om
utvecklingen från industrisamhälle till dagens kommunikations- och informationssamhälle.
- Vi har skapat verktyg, som
mobiltelefonen och Internet, och
nu är det verktygen som skapar
vårt arbetssätt. Det är viktigt för
Ericsson som företag att lämna
ingenjörsfokus och istället fokusera på kommunikation, sa han.
Resa på Internet

En annan programpunkt stod Cai
Strand och Håkan Cavenius, båda
på TDMA system, för. Åhörarna
fick vara med på en resa i "Wireless Internet Space" med inledningsmusik från Stjärnornas krig.
Cai och Håkan gick igenom några
av de stora företagen inom telekombranschen och visade hur de

genom företagsköp och samarbetsavtal positionerar sig i den
nya telekomvärlden. Det handlar
bland annat om Lucent, Cisco,
Microsoft och naturligtvis Ericsson. Tre engelska ord som är viktiga i den nya världen är "flexible",
"friends" och "fast".
Mer än infrastruktur

Björn Olsson kom även in på tredje generationens mobiltelesystem
och Edge, där en viktig uppgift för
Ericsson är att hjälpa kunderna att
vidareutveckla sina affärer. Det
handlar också om att skapa trafik i
framtidens telekomnät, alltså mer
än att leverera infrastruktur.
- Världen måste fl veta att vi
har lösningar och produkter för
framtiden och att vår avsikt är att
förbli en ledande leverantör även i
framtiden, förklarade han.
Gunilla Tamm
gunila.tamm@lme.ericsson.se

Bjud in till mässan Telecom-99 i tid
Nu är det hög tid för alla
Ericssons kundansvariga att
planera vilka gäster som ska
bjudas in till Telecom-99.

Den 15 juli är inbjudningskort
och följebrev klara att skickas ut
och en förhandsinbjudan ligger
redan nu på intranätet.
- Till en början får varje kundansvarig (GAM, KAM och NAM)
tio inbjudningar och tio inträdesbiljetter var, förklarar Lieselotte
Claydon, ansvarig för den Ericsson-interna kommunikationen

Bert
Nordberg
Chef för affärsenheten Ericsson
Services som bildades 15 juni
inom affärssegmentet Nätoperatörer och tjänsteleverantörer.

Upp mot tusen medarbetare
på affärsenheten TDMA
system i Sverige deltog i den
informationsträff som
ordnades 2 juni på Sky City
utanför Stockholm.
Under temat "Voice and
beyond" belystes affärsenhetens strategiska mål.

- Det är viktigt att vi alla har samma grund och förstår våra strategiska mål, sa Björn Olsson, chef
för TDMA system, när han inledde informationsträffen.
Utvecklingen inom telekombranschen har gått från fast telefoni till mobiltelefoni och nu vidare till trådlös Internet. Med temat "Voice and beyond" vill man
visa att framtiden inom mobiltelefoni inte bara består av talkommunikation.
-Både TDMA- och GSMsystem kan räkna med en ökande
tillväxttakt under ytterligare tre

HALLÅ DÄR

kring utställningen. De som behöver fler biljetter kan beställa från
Centralkopieringen, tillägger hon.
Nu är det också klart vad som
ska visas på mässan Telecom-99.
Men arrangörerna vill att det ska
bli en överraskning den 10 oktober, när mässan öppnar.
- Det blir ju mer spännande om
våra kunder och besökare inte i
förväg vet upplägg och exakt vad vi
ska visa, säger Lieselotte Claydon.
Rekrytering av monterpersonal
pågår för fullt. Tanken är att även
här understryka Ericssons globala

närvaro på marknaden, det vill
säga engagera medarbetarefrånså
många världsdelar som möjligt.
Intresset för Telecom-99 är
mycket stort. Redan nu är samtliga hotell i Geneve fullbokade den
10 till 17 oktober, men Ericsson
har varit tidigt ute och reserverat
många rum.
- Man kan bara boka sig för hela perioden och tilldelningen
kommer att ske efter behov, säger
Lieselotte Claydon.
Det är viktigt att de som planerar att besöka mässan, redan nu

går in och bokar rum på Internet.
De som vill besöka Telecom-99
över dagen kan göra det. Flera
snabba charterresor från Sverige
till Geneve planeras under utställningsperioden. Flerdagsresor bokar man som vanligt via resebyrån. För bokning och mer information om resor och allting annat
som rör Telecom-99, titta på nätet!
Carin Gessler

® http://inside.ericsson.se/telecom99

>• Varför har det skapats en ny affärsenhet och vad ska ni jobba med?
- Service blir allt viktigare för Ericsson
när fokus går från produkter till lösningar. Samtidigtflytertekniken för telekom och data ihop allt mer och det
ger stora möjligheter att göra tjänstesektorn till ett intressant och lönsamt
område. Våra stora konkurrenter jobbar redan på det här sättet. På IBM till
exempel är tjänster den viktigaste affarsdelen.
- Att vi nu samlar all service inom
segmentet i en egen affärsenhet är inte
någon revolution snarare en evolution.
I slutet av förra året började ett tätare
samarbete på serviceområdet mellan
affärsenheterna GSM system, TDMA
system och Fasta system och det är detta samarbete som nu vidareutvecklas.
Vår verksamhet är uppdelad i fem produktenheter. Telecom Management
kommer att bli en separat produktenhet.
>• Hur många medarbetare har Ericsson Services?
- Vi är totalt cirka 14 000 personer och
vi kommer att ha fyra regionkontor i
Stockholm, Beijing, Boca-Raton i USA
och i Kuala Lumpur. I Sverige är vi
drygt 900 medarbetare och några fysiska omflyttningar kommer inte att ske
just nu. Innan semestern ska alla veta
var de hör hemma i den nya affärsenheten. För de allra flesta innebär den
nya organisationen ingen förändring
när det gäller arbetsuppgifterna.
V Du kommer närmast från GSM
system, hur länge arbetade du där?
- Jag kom till Ericsson Business Communications 1995 och i mitten av förra
året började jag som chef för Customer
Service på GSM system. Innan jag kom
till Ericsson jobbade jag tio år inom ITindustrin som servicechef.
>• Blir det någon semester i sommar?
- Visserligen är jag mycket entusiastisk
över det nya jobbet, men det blir en resa en vecka nu till midsommar. Sen ska
jag vara med familjen i sommarhuset i
Skåne och jag kommer hela tiden att
befinna mig inom GSMs täckningsområde.
Gunilla Tamm
gunila.tamm@lme.ericsson.se

© http://networkoperators.ericsson.
se/services
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WAP-enheterna
på samma ställe
Ericsson har nu samlat flera
enheter som arbetar med
Wireless Application Protocol,
WAP, på systemsidan under
ett och samma tak. Sedan
februari finns Ericssons
WAP-program, som ska arbeta
för att Internet blir mobilt
och att WAP slår i världen.
- Våra insatser har varit lite splittrade tidigare, men det nya
WAP-programmet ska samla
alla och innebär att vi kan
driva de viktigaste frågorna
bättre, säger Staffan Pehrson, chef
för Ericssons
WAPprogram.

Med WAP-telefonen R 380 och
särskilt kodade webbsidor kan
användaren surfa med mobilen.
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- Vårt mål är dels att driva på så att
det utvecklas en marknad för WAP,
dels att ta en betydande marknadsandel på området, säger Staffan Pehrson.
Inom WAP-programmet arbetar
idag 130 personer, placerade i

Stockholm, Lund, Karlskrona och
Montreal.
- Massor av lokalbolag visar intresse för att delta i programmet,
men det är viktigt att inse att dessa
måste vara självförsörjande och att
sponsringen från Stockholm är låg.
Vi ger support kring teknologin och
Ericssons produkter samt att hitta
synergier. När en applikation utvecklas som en kundspecifik lösning
på en marknad, ska vi också se till
att det utnyttjas på andra. Ericsson
i England, till exempel, har redan
gjort en hel del intressanta tillämpningar, säger Staffan Pehrson.
WAP-programmet har också
som uppgift att driva standardiseringen. Ericsson startade WAP tillsammans med Motorola, Nokia
och Phone.com (tidigare Unwired
Planet), men samarbetet på standardiseringsplanen har utökats till
över 100 bolag.
Programmet har idag tagit fram
två produkter. Ett utvecklingsverktyg för WAP-utvecklare och en
WAP Gateway, som redan idag

WAP GATEWAY
WAP Gateway/proxy kopplar ihop
trådlöst med Internet/Intranet, och
skapar en förbindelse mellan mobiltelefoner, som stödjer WAP, med
applikationer som finns på Internet/Intranet. Med WAP-teknologi
så kan man antingen "surfa" via
mobilen eller så kan en applikation
skicka meddelande till en WAP-telefon.
Tillämpningarna kan vara allting
från standard www-servrar till spe-

cialsydda applikationer. Till exempel meddelande-servrar med så
kallat "Unified Messaging" och
transaktions-servrar mot olika typer av informationsdatabaser.
En skillnad mot vanlig www-applikation är att WAP använder sig
av Wireless Markup Language
(WML) för applikationsinnehåll
istället för Hyper Text Markup
Language (HTML). Båda språken
använder samma systemarkitektur,

WAP-programmet driver framtagandet av teknologin WAP, såväl
produkter som tillämpningar. Det
handlar om att bygga upp ett center för WAP, som delvis ska fungera
som ett stöd åt marknadsenheter
och lokalbolag. WAP-programmet
ska inte anställa en massa folk,
utan ska framför allt knyta upp
små företag runt om i världen som
kan utveckla tillämpningar. Dessutom finns inom ramen för programmet en grupp WAP-konsulter, som kan hjälpa till med att bygga infrastruktur och ta fram
tillämpningar. Det kan handla om
att ta fram tjänster för prepaid, ehandel för mobiltelefoner eller utveckla portaler åt operatörer.
Lokalbolag visar intresse

Mobile Internet
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MC 218 är Ericssons första WAP-terminal som kommit ut på marknaden.
Mobile Internet som syns i fönstret är Ericssons egen WAP-portal:
http://mobile.ericsson.com/mobileintemet
finns installerad hos flera kunder
och där den första kommer att vara
i kommersiell drift i juli. WAP Gateway kan användas av operatörer,
ISPrer, portaler eller vanliga företag. En sådan WAP Gateway kortar
överföringstiderna för mobiltelefonanvändarna och innebär en fördel gentemot vanligt surfande med
samma bärare.
Mobil Intemetportal
Ericsson i Lund har också startat
en WAP-portal som kallas för Mobile Internet http://mobile.erksson.com/mobileinternet. Den Portalen fungerar ungefär som en
enklare Intemetportal, så som

vilket betyder att dom kan samexistera på samma applikationsse rver.
En viktig egenskap hos WAP är
stödet för telefonitjänster integrerade med "surfning".
WAP kan använda olika bärare
för att koppla ihop en mobiltelefon
med en tillämpnings-server, till exempel GSM, SMS, standard Internet
protokoll
UDP/IP
och
kretskopplad data (CSD).

svenska Torget eller Yahoo. Skillnaden är att informationen riktar sig
till den mobila världen.
Portalen fungerar också som ett
stöd för företag som vill utveckla
WAP-tillämpningar eller lägga ut
WAP-sidor på nätet. Företagen kan
hämta hem Ericssons utvecklingsmiljö för WAP gratis och sedan
börja utveckla sina tillämpningar.
- Med portalen lockar vi företag
att börja utveckla WAP-sidor.
Dessutom kan vi använda portalen
som en grund för exempelvis operatörer som vill skapa en egen
WAP-portal, med Ericssons hjälp,
säger Joakim Nilsson, produktchef
för Mobile Internet i Lund.
Marknaden för WAP är enorm.
Det handlar om miljardbelopp inom en ganska nära framtid, menar
Staffan Pehrson. Man kan också
tänka sig fler användningsområden än bara mobiltelefoner.
WAP-teknologi
tillsammans
med Bluetooth ger möjligheter att
styra olika elektroniska utrustningar, till exempel läskedrycksautomat, parkeringsautomat.
Mia Widell Örnung
mia.wtdell@lme.ericsson.se

Mot gemensamma IT-lösningar
Ericsson IT Services förser
Ericsson med nätverk och
IT-lösningar i en ständigt
ökande förändringstakt. Ingen
lätt uppgift när aptiten på
ständigt ökad bandbredd är
glupande, verksamheten
kräver fördubbling och i vissa
fall fyrdubbling av kapaciteten.
- Samtidigt har vi millenniets mest
exakta leveransdatum framför oss.
En utmaning - m e n också nya
möjligheter, säger Ingemar Söderlind, chef för Ericsson IT Services.
IT Services driver och underhåller ett av världens största företagsinterna nätverk Ericsson Corporate Network. Planering av kapaciteten hör till det svåraste, den måste
alltid vara tillräcklig.
- Vi utvecklar våra rutiner för att
läsa trender, kopplat till en dialog
med kunderna om vad som händer
med affärerna.
Ett högkapacitetsnät förbinder
hubbarna, knutpunkterna, i Dallas, Stockholm och Kuala Lumpur.
Från varje hub utgår ett regionalt
nätverk för de länder där Ericsson
finns, de lokala bolagen ansvarar
för näten i sina respektive länder.

- Det är en sak att säkerställa bra
förbindelse i nätverket med Dallas,
en helt annan sak att göra det med
Vietnam eller Elfenbenskusten.
Ändå ska priset vara enhetligt.
Basen för tjänsterna från IT Services och för nätverket är IP, Internet Protocol. Trafiktillväxten i nätet är 113 procent per år, i vissa regioner 110-120 procent per halvår.
Ericsson IT Services håller dock
ställningarna vad gäller kvalitet
och kostnadseffektivitet.
I en internationell Compassmätning nyligen hade IT Services
en effektförbättring på 30 procent
- bättre än databolagen på ABB
och Volvo.
Nätverk av helpdeskar
Varje dag förmedlas en miljon
e-mail i nätet. En annan viktig basfunktion är nätverket av globala
och lokala helpdeskar. Alla Ericssonanställda ska kunna få den
hjälp de behöver, när och var som
helst.
En självklar fråga denna försommardag rör förstås Y2K. Hur är läget?
- Ganska gott. Det är en tuff utmaning att ta kontroll över alla ak-

tiviteter som pågår, men det mesta
ligger på lina.
Tidplanen håller. Allt ska vara
testat och uppgraderat till den 30
juni. För dem som redan har standardiserat, infört Ericssons standard desk-top ESOE, är Y2K-problemen mindre.
- ESOE löser inte alla problem,
men många. Och även ESOE med
över 700 applikationer
ses
över, säger Ingemar
Söderlind.
- Inventeringarna har givit ett sällsynt
bra grepp om Ingemar
vad vi har och Söderlind
vad som kan
förbättras för att ytterligare driva
på IT-standardiseringen inom
Ericsson. Det är ett överlevnadsvillkor på marknaden idag.
- För att vara flexibel och snabb
måste man vara extremt standardiserad, för att kunna fl ut de nya affärssystemen blixtsnabbt.
Den nya organisationen börjar
komma på plats. Hubbarna är i
funktion över tidszonerna, stödet

för olika tjänster är nära användarna. Ett 100-tal personer arbetar i
Dallas, ett 20-tal i Kuala Lumpur,
resten i Älvjsö. Utrullningen av den
nya infrastrukturen är en framgång.
- Under ett år har 42 000 Ericssonare fått ESOE, den 30 september ska vi ha 55 000 ESOE-klienter.
Vi har över 80 000 mailboxar i Exchange och nästan 70 000 i Outlook.
Förändrat arbetssätt
Detta är ett av världens största förändringsprojekt inom IT-infrastruktur. Ändrat arbetssätt är den
åtgärd som har den största effektiviseringspotentialen i dag.
IT Services arbetar med fokus på
processer.
- V i samverkar enhetligt och
globalt. Vi hanterar incidenter och
kundförfrågningar på samma sätt
över hela Ericsson, med väl definierade ansvarsgränser och gemensamma stödsystem.
Ericssons IT-strategi är hårt inriktat på affärsverksamheten. IT
Services uppgift är leverera ITtjänster av världsklass för Ericsson i
den nya telekomvärlden.

- M e n vi är också en partner i
externa affärer för Ericsson Business Consulting, som finns i ett 30tal länder.
Att IT driver affärsutvecklingen i
lika hög grad som affärsutvecklingen driver fram nya IT-lösningar ger
IT Services en nyckelroll.
-Elektronisk handel är ett exempel. Plötsligt finns en ny teknik
som gör det möjligt att sälja bilar
med hjälp av datorer. Jämför med
vilken stor industriell uppfinning
som helst - en helt ny teknologi
som skapar helt nya affärsmöjligheter. Ericsson tar fram en gemensam plattform för elektronisk handel. I det projektet har IT Services
en nyckelroll.
Som tidiga användare av Ericssons produkter och tjänster har IT
Services ytterligare en viktig roll.
- Vi testar Ericssons produkter:
MD-växlar, AXD301 i ATM-nät,
ACC-routrar, voice over IP och
GSM On The Net. Vi visar hur de
fungerar och deltar i utvecklingen
av de nya tjänster och lösningar
som kommer ur IT-användandet.
Eva Andersson
Christian Wigardt

9

OMVÄRLD

KONTAKTEN NR 11 1999

Yokosuka Research Park "
- ett kreativt getingbo

BRANSCHNYTT

Microsoft satsar
på mobilt Internet

Cirka fem mil sydväst om
Tokyo ligger forskningsparken Yokosuka Research Park
(YRP), vackert belägen på
den bergiga halvön Miura.
Där är idag ett 40-tal olika
företag etablerade varav de
allra flesta är inriktade på
trådlös kommunikation.
Ambitionen är uttalad:
att göra stället till världens
ledande forskningscenter
inom området.
- I stort sett finns alla internationella spelare här, förutom Alcatel
och Nortel, berättar Erik Svedmark som är Senior Manager och
ansvarig för en av de två forskningsavdelningarna Ericsson har
på YRP.
Företagen i parken är fokuserade på den tredje, men även den
fjärde generationens mobiltelefoni och visionen är att YRP ska bli
den trådlösa kommunikationens
Silicon Valley. Man tror att det i
framtiden kommer att jobba
10 000 ingenjörer här och att ett
universitet kommer att etableras.
Gemensamma lösningar
YRP drogs igång 1997 av Japans
ledande
mobiltelefonoperatör
NTT DoCoMo och av ett järnvägsbolag, Keihin Lines (med
baktanken att YRP skall öka
mängden passagerare på linjen).
Bland företagen i YRP hittar vi
förutom Ericsson bland andra
Lucent, Nokia, Philips, Sharp,
Motorola, Sony, Matsushita och
Mitsubishi.
- Det är en minst sagt kreativ
miljö där målet är att hitta gemensamma lösningar för framtidens mobiltelefoni, säger Erik
Svedmark. Samtidigt är det förstås viktigt att hemlig information
inte läcker ut till huvudkonkurrenterna. Man bör med andra ord
tänka på vad man säger under
luncherna i den gemensamma restaurangen.
Ericsson flyttade till Yokosuka
under senhösten 1997 som ett av
de första företagen och sitter idag

takt och kan ge NTT DoCoMo
omedelbar support - samtidigt
som vi får deras direkta feedback,
berättar Erik Svedmark.
Underlättar rekrytering

Yokosuka Research Park (YRP) samlar många företag inom trådlös telekom.

Kazuhisa Suzuki sökte sig till
Ericsson därför att han ville jobba
inom de mest expansiva delarna
av telekom.

Erik Svedmark är chef för två
forskningsavdelningar som
Ericsson har i Yokosuka
Research Park (YRP).

Ericsson är det starkaste företaget
inom mobila system, säger
Kazuhisa Suzuki, som bytt
arbetsplats från Siemens till Ericsson.
i huset bredvid NTT DoCoMo en av Ericssons viktigaste kunder i
Japan och den operatör som kommer att vara först i världen med
att lansera WCDMA-system (enligt planerna i april 2001).
Flera testsystem
Verksamheten kretsar för närvarande i huvudsak kring IMT-2000
- den tredje generationens mobiltelefoni. Framför allt bedrivs
forskning och utveckling, men
även verifikation och support. På
enheten jobbar i dagsläget cirka
80 personer. Erik Svedmark kan
redan rapportera framgångar inom flera forskningsområden.

- Ett exempel är funktionen
"Interference Cancellation", som
vi kan utnyttja för att minska
störningar från andra kanaler
som uppstår under ett mobilsamtal. Funktionen innebär att man
kan öka täckningen och sända med
mindre effekt. I slutändan kan man
få in fler abonnenter i systemet
utan att behöva bygga ut det.
Grannen NTT DoCoMo testar
ett WCDMA-system från Ericsson, vilket också Ericssons största
kund i Japan, Japan Telecom, gör i
Shiba, nordost om Tokyo.
- Det är oerhört praktiskt att ha
testutrustningen placerad i grannhuset. Vi har en mycket nära kon-

Ericsson har, liksom alla ickejapanska företag, tidigare haft
problem med att rekrytera japansk
personal. Detta problem har minskat i takt med de sämre tiderna och
den ökade öppenheten inom det
japanska samhället - men också
på grund av satsningen på YRP.
- Studenter och andra ser att vi
satsar långsiktigt och målmedvetet, någonting som värdesätts i
Japan. Ericssons snart åttaåriga
närvaro i Japan har också medfört
att vi blivit mer kända bland studenterna och på arbetsmarknaden i övrigt, säger Erik Svedmark.
- I år har vi redan en lista med
omkring 50 studenter som kan
vara intressanta att anställa nästa
år. Det är en oerhörd skillnad mot
för bara några år sedan, då de japanska studenterna fortfarande
såg på icke-japanska företag med
stor tveksamhet.
Kazuhisa Suzuki började på
Ericsson i december 1998. Han
jobbade dessförinnan på Siemens
i Japan med ATM-switchar.
- Jag sökte mig till Ericsson för
att jag ville jobba inom de mest
expansiva delarna av kommunikationsindustrin och tycker att
Ericsson är det starkaste företaget
inom mobila system, säger Kazuhisa Suzuki.
Kazuhisa Suzuki jobbar i en
grupp som utvecklar mjukvara för
underhåll och felhantering till den
tredje generationens basstationer.
Hans utvecklingsgrupp består av
många olika nationaliteter och
präglas av ett gott teamwork.
- Jag lär mig något nytt om mobiltelevärlden varje dag och jag
utvecklas ständigt. Jag hoppas att
jag själv kan bidra till Ericssons utveckling och göra företaget ännu
mer framgångsrikt, säger Kazuhisa
Suzuki.

E

(TCI), för 52 miljarder dollar i juni 1998.
Nyligen köpte AT&T också MediaOne för 58
miljarder dollar för att stärka sin ställning inom lokala radionät och bredbandstjänster till
hushåll. AT&T har även ett strategiskt samarbete med Time Warner, som innebär att
AT&T kan nyttja Time Warners kabeltv-system i 33 av USA:s stater.
FASTÄN DET FINNS

hundratals kabel-tv-

operatörer i USA, så har de tio största bolagen kontroll över hälften av kabel-tvabonnenterna. De största bolagen är Time
Warner, TCI, MediaOne, Comcast, Cablevision och Cox. Därför är det inte förvånande,
att Microsoft i maj i år investerat fem miljarder dollar i AT&T för att operativsystemet
Windows CE ska användas i kabel-tv-abonnenternas set-top-boxar. Det stödjer också

Nya teletaxor
i USA
> Betalsystemet för mobiltelesamtal i
USA står inför en dramatisk förändring.
Ett nytt lagförslag innebär att den
uppringande parten ska betala samtalet. Det kan kraftigt stimulera användandet av mobiltelefoner i USA.
I dag betalar mobiltelefonanvändaren alla samtal till mobiltelefonen. Det
har gjort att många amerikanska abonnenter valt att använda sina mobiltelefoner som personsökare. När det ringer har abonnenterna helt enkelt valt att
istället ringa upp från en annan telefon.
Enligt amerikanska branschexperter
är systemet med att den uppringande
parten betalar en av framgångarna för
mobiltelefonin i Europa.
Nu hoppas de att en lagändring ska
komma att skapa en mobilteleboom
även i USA.

Miljardkontrakt

till Nokia
>• Nokia har skrivit ett kontrakt med
amerikanska Sprint PCS värt cirka 4,2
miljarder kronor (500 miljoner dollar).
Nokia ska leverera två nya varianter
av mobiltelefoner som kan kommunicera med Internet via browserteknik.
Telefonerna som tillverkas i Texas har
redan börjat levereras.

Jan Kind

Kabelbolag vädrar morgonluft
tt av målen med den amerikanska telekommunikationslagen från 1996 var
att skapa en fri marknad som tillåter
kabelbolag och bolag med långdistanstrafik
eller lokal trafik att konkurrera inom varandras områden.
Detta öppnar möjligheten till ny konkurrens och bäddar för stora investeringar inom teleindustrin. Kabelbolag som redan når
62 procent av hushållen i USA vill vara med
och dela på de stora vinsterna som finns inom televärlden. De frestar nu kunderna med
rabatterade priser genom att slå ihop avgifterna för kabel-tv, Internetaccess och telefonitjänster till en enda räkning. Bolagsuppköp eller sammanslagningar är ett snabbt
sätt att kunna erbjuda sådana tjänstepaket.
AT&T köpte den näst största kabel-tvoperatören i USA, Telecommunications Inc

>- Amerikanska programvarujätten
Microsoft vill köpa svenska Sendit,
som utvecklar mobila Internetlösningar.
Sendits program gör det möjligt för
GSM-operatörer att erbjuda bland annat e-post och Internetsurfing direkt i
mobiltelefonen.
Sendit har samarbetsavtal med
bland andra Ericsson, Motorola och
Symbian. Microsoft har lagt ett bud på
325 kronor per aktie till Sendits aktieägare, vilket är 41 procent mer än aktiens nuvarande värde. Sendits styrelse
uppmanar sina aktieägare att sälja.
Totalt är affären värd cirka en miljard svenska kronor.

programvarujättens roll i utvecklingen av
höghastighetskommunikation över Internet.
TRADITIONELL KABEL-TV handlar dock om

envägskommunikation, som inte passar för
vanliga telefonitjänster. Dessutom måste
kabel-tv-industrin övervinna sitt dåliga rykte vad gäller dålig kvalitet och kundservice.
Kabelbolagen behöver ny teknologi och utrustning för att uppgradera sina existerande
nätverk så att de blir användbara för telefoni.
Internet har blivit en nödvändighet för kabelbolagens tjänsepaket. Enligt en färsk studie
från Paul Kagan Associates har kabel-tv-operatörer spenderat mer än 20 miljarder dollar
på att uppgradera sin infrastruktur med fiberkablar under de senaste tre åren. De är övertygande om att IP-kommunikation blir centralpunkten i framtida kabelbolags verksamhet.

Bobby Chang L i 5 _ k j
Från kabelbolagens perspektiv är det inom överskådlig framtid viktigt att erbjuda
hushållen Internetaccess och tillhörande
tjänster på 2 megabit per sekund. De har redan börjat erbjuda ATM-bärartjänster till
affärsanvändare. Listan över attraktiva
tillämpningar inkluderar olika beställtjänster, Internetbanker och Internethandel, distansutbildning, videotelefoni, telemedicin
och interaktiva spel. Därmed kommer amerikanarna snart att ha telebolag som erbjuder kabel-tv-tjänster och kabel-tv-bolag
som har teletjänster. Det visar återigen vilken
intressant konvergerande värld vi lever i.
Bobby Chang arbetar som analytiker
med koncernens Business Intelligence
© http://bic.ericsson.se
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Mycket har sagts om det mäktiga
affärssystemet SAP R/3, men
knappast att det skulle vara kul
att införa det.
Vi tycker det. Frontec är inte
bara Sveriges snabbast växande
konsultgrupp för tjänster kring
SAP R/3. Vi är också den första
som är Team SAP-certifierad.
För att spara tid har vi infört
en idé om maximal samverkan. Vi
kallar det att tänka och arbeta
skarvlöst.
Vi knyter ihop våra specialister med företagets medarbetare.
Vi "flyger" tillsam-

tt

2JJ

1

tagets olika nivåer.

3 l \ £ 3 J 2 \
\/

som

l u k t a r presti-

~~* J

ge och revir. Och

vi uppnår resultat som många av
våra kunder betraktar som häpnadsväckande.
Därför är det här inte bara ett
arbete för oss. Det är faktiskt kul.

VI SPAR TID
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Ericsson har låtit det norska konsultföretaget
Agderforskning genomföra en miljöprofilanalys
bygget, redan under projekteringsfasen. Resultaten från analysen har lett fram till förändringar i bygget av anläggningen. Trots förändringarna håller sig byggkostnaderna strax under budgeten.

Överskottsvärme frin
anläggningen leds via
rör för att värma upp
den asfalterade
planen utanför
huvudentrén.

Erfarenheter och kunskaper från miljöbygget i
Grimstad ska användas när Ericsson A S bygger
nytt huvudkontor i Oslo, med början hösten -99.

Foto: Bernt Josephson

Vi bannlyser allt
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Koncernen disponerar dä, på ett och samma
ställe, 15 000 kvadratmeter kontorsyta fördelat
på tre huskroppar med fyra våningar i varje. I anläggningen finns arbetsplatser för 500 personer.
Totalentreprenör är norska Kruse Smith A S.
Beställare och hyresvärd för nybygget är skeppsredaren och fastighetsförvaltaren Ugland Eiendom A/S, som också står för samtliga byggkostnader. Ericsson A S hyr lokalerna med tioårskontrakt

Eivind Madsen, projektledare för Ericssons nybygge i
Grimstad, Norge.

X J i ^ j ! mans genom före,

HALLER BUDGETEN
I augusti i är kommer samtliga medarbetare ha
flyttat in i Ericssons nybygge i Grimstad på
norska Sorlandet

Minskade driftkostnader
med sex miljoner norska
kronor per år. Det blir en
av effekterna när Ericsson
i Norge flyttar från fem
olika lokaliseringar på
Sorlandet, till en nybyggd
anläggning i Grimstad.
En anläggning där hela
byggprocessen präglats
av ett genomgripande
miljötänkande.

Pionjärbygge
V

i vill öka miljömedvetandet hos vår
egen organisation. Samtidigt hoppas
vi göra byggbranschen mer insiktsfull
om att det faktiskt går att bygga miljövänligare, säger Eivind Madsen, projektledare
för bygget hos Ericsson i Norge.
Ericssons nya anläggning ligger ståtligt
på en liten höjd, ett stenkast från Grimstad
centrum på Sorlandet. Med sitt röda tegeltak, sina rödbruna fasader och sina
fönsterbågar
i mörkgrönt, smälter
huskropparna in i omgivningen. En böljande, naturskön omgivning som präglas av
lummig grönskande skog, mindre odlade
ytor och närheten till Skagerak.
Under sommaren pågår de sista finputsningarna av entréer, yttermiljöer och kontorsytor. I augusti påbörjas inflyttningen. Då står
15 000 kvadratmeter redo att ta emot
omkring 500 personerfrånEricssons tre tidigare lokaler i Grimstad och två i Arendal.

När personalen från Ericssons flyttar in
efter sommaren, möts de av en helt ny kontorsinredning. Allt ifrån skrivbord och konferensbord till de personliga hurtsar, som
medarbetarna ska kunna flytta med sig om
och när de byter projektgrupp. Endast personalens gamla skrivbordsstolar följer med
till de nya lokalerna.
- Villkoret var att den lokala möbelleverantören, skulle köpa upp alla våra gamla
kontorsmöbler i befintligt skick och även
hämta upp dem, när vi flyttat, berättar Eivind Madsen.

Miljötänkande i fokus
Ericssons nya anläggning i Grimstad är ett
av Norges första byggen där ett genomgripande miljötänkande präglat större delen
av processen, från planering och projektering till genomförande och drift.
I januari 1998 sattes spaden i jorden för
det nya bygget. Strax därefterfickett norskt
Betydande rationaliseringar
konsultföretag i uppdrag att genomföra en
Genom att samla verksamheten på Sorlan- så kallad miljöprofilanalys av bygget.
det i en enda anläggning når Ericsson bety- Vanligen genomförs sådana analyser på
dande rationaliseringsvinster. Visserligen befintliga byggnader. Men vi ville på tidigt
ökas hyreskostnaderna från nuvarande 12 stadium kunna gå in och påverka så att bygmiljoner norska kronor per år till 18 miljo- get blev så miljövänligt som möjligt, säger
ner norska kronor årligen. Men driftkost- Eivind Madsen.
naderna för en anläggning i stället för fem,
Tidsfaktorn var ett litet problem. Konminskar med omkring 6 miljoner. Bara på traktet på bygget i Grimstad undertecknaströmförbrukningen räknar Ericsson med des redan 1997, tillsammans med en kravatt spara cirka en miljon kronor årligen.
specifikation från Ericsson. Eftersom konDen nya anläggningen omfattar tre cernen fått ett fast pris på hela bygget, var
möjligheterna att komma med ändringar i
huskroppar med fyra våningar i varje.
Husens insida bjuder på stor flexibilitet. efterhand begränsade, utan att det skulle
Ljusa och öppna ytor varvas med mindre, fördyra hela processen.
mer traditionella kontorsrum på varje våningsplan. Lokalerna består av basytor som Reducerade driftkostnader
kan fördelas mellan tjänsterum, konferens- Målet med miljöprofilanalysen var bland
rum och projektutrymmen av olika slag.
annat att undersöka möjligheterna till redu- På en helg kan vi enkelt och till mycket cerade driftkostnader, få ner kostnaderna
låga kostnader, bygga om en hel avdelning vid en kommande miljöcertifiering, få fram
med tjänsterum till ett öppet landskap, för ett bra underlag för Ericssons miljöprofileratt efter en tid återställa till ursprunget. Här- ing samt att lägga grunden till koncernens
igenom underlättar vi genomförandet av fortsatta arbete med miljöfrågor i Norge.
exempelvis större projektarbeten, som krä- Koncernen har haft uttalade miljömål
ver samarbete och snabba kontakter regel- för verksamheten i Norge under flera år.
bundet, berättar byggets projektledare, Ei- Användningen av miljöanalysen vid bygget
vind Madsen.
i Grimstad och ambitionen att påverka bygget i miljövänlig riktning är ett bra sätt att
Noggrant genomtänkt koncept
visa konkreta resultat av miljöarbetet, beMöjligheten till snabba omdispositioner av rättar Eivind Madsen.
husens interiör baseras pä ett noggrant geSå gott som samtliga moment och levenomtänkt koncept med flexibla väggmodu- rantörer i byggprocessen gicks grundligt
ler. Bland annat med erfarenheter från igenom vid analysen, liksom byggmaterial,
Ericsson i Göteborg, har samtliga lokaler konstruktionsmetoder, det färdiga husets
utrustats med en väl avvägd ljudisolering i beräknade energiförbrukning, förväntade
golv och tak, så att inte arbetsklimatet för- utsläpp av avfall och förbrukning av olika
sämras av modulsystemet.
resurser.

I

II

i Norge med miljöinriktning
- Genom analysen vilUnder hela byggprole vi försäkra oss om att
cessen har Ericsson haft
miljötänkandet skulle
en bra, löpande dialog
genomsyra byggprocesmed byggentreprenören,
serna för såväl inombyggets leverantörer och
som utomhusmiljöerna,
sin blivande hyresvärd från uppförandet via
Ugland Eiendom A/S.
driften av anläggningen,
En av de mer påtagliga
dess eventuella expanåtgärderna som vidsion och underhållet av
togs som ett resultat av
denframtill dess framtianalysen, var att låta
da avveckling, säger Eiöverskottsvärme
från
vind Madsen.
anläggningen via rör i
marken värma upp en
Efter några månader
asfalterad plan utanför
låg konsultföretagets uthuvud-entrén. De merredning klar. En del av
kostnader som detta
resultaten kunde ome- Markarbeten vid den nya norska
medförde tjänas in på
delbart omsättas i bygg- anläggningen.
driften efter bara några
processen, medan andra
år.
krävde en del diskussioHela anläggningen har utrustats med
ner med entreprenörer och leverantörer.
-Vi har genomfört ändringar jämfört snålspolande toaletter, som minskar vattenmed originalplanerna, som innebar ökade förbrukningen med 30 procent per år. Tvättinvid
toaletterna
kostnader. Samtidigt har vi kunnat reducera faten
andra kostnader, tack vare alternativa meto- har utrustats med behållare för flytande
der, lösningar, material och förhandlingar. tvål, som kan fyllas på vid behov, vilket anses
Totalt hamnar vi ändå några miljoner kronor miljövänligare än lösa tvålar. Samtliga förunder budgeten för hela bygget, säger Eivind brukade engångshanddukar i toalettrummen tas till vara och återvinns.
Madsen.

Ericssons nya byggnader
har anpassats för att kunna
anslutas till ett biobränslesystem, om en sådan anläggning skulle byggas i närheten:
- Tyvärrfickvår hyresvärd
inte statliga bidrag för att
bygga biobränsleanläggningen. Men vi har anpassat oss
för att enkelt kunna koppla Omkring 500 personer kommer att arbeta i Ericssons nya
till vårt system, berättar Ei- anläggning i Grimstad på Sorlandet
vind Madsen.
Vid bygget har ställts krav
på användning av miljövänliga golv, mattor, skottsmaterial på byggplatsen reduceras.
binde- och fästmedel.
Större delen av överskottsmaterialet vid tillFör att kunna tillgodose Ericssons krav på verkningen av byggelementen blir kvar hos
miljötänkande vid bygget, har Grimstads kom- tillverkaren och kan återanvändas.
mun från och med 1 januari 1999 infort källRedan nu står det klart att det norska konsortering av byggavfall. Även materialval och sultföretaget Agderforskning, kommer att
själva byggmetoden präglas av miljötänkande.
göra en ny miljöanalys av Ericsson-bygget i
Grimstad, som en uppföljning av sitt uppFörkortad byggtid
drag för koncernen.
Husbygget är baserat på prefabricerade eleEivind Madsen menar att miljöprofilanalyment, där fönsterrutorna fanns på plats i yt- sen och de dokumenterade resultaten från
terväggselementen redan vid leveransen till bygget i Grimstad blir värdefulla för Ericssonbyggarbetsplatsen.
koncernen att bära med sig vid en kommande
miljöcertifiering. Han är övertygad om att
Genom att nyttja så mycket sådant material som möjligt i bygget, förkortas byggtiden detta bygge påverkat entreprenören och de insamtidigt som mängden avfall och över- blandade aktörerna i en positiv anda:
- Det här är ingen revolution i sig. Men det
är en prisvärd insats. Förhoppningsvis bidrar vi nu till att öka miljömedvetandet hos
såväl vår egen organisation som hos byggbranschen och dess leverantörer.
- Vi bevisar att det går att förena ekonomi
med omsorg om miljön. Vårt sätt att väva in
ett aktivt miljötänkande från början vid
byggprocessen, medför stora fördelar för både människa och miljö. Fördelar som på sikt
oftast medför kostnadsbesparingar, säger Eivind Madsen.
Blir väsentligt tillskott
Helt klart är att erfarenheterna och de
nyvunna kunskaperna från miljöprofilanalysen och bygget i Grimstad, kommer att bli ett
väsentligt tillskott när spaden sätts i jorden
för bygget av Ericssons nya norska 27 000
kvadratmeter stora huvudkontor i Oslo, till
hösten.
Även här medverkar Agderforskning med
en miljöprofilanalys.
- Eftersom vår miljökonsult kopplats in på
ett tidigare stadium i planeringsprocessen
för Oslo-bygget, än här i Grimstad, kommer
det bygget troligen att kunna genomföras i
en ännu mer miljövänlig riktning, spår
Eivind Madsen.

II
Omgivningarna runt Ericsson i Grimstad bjuder på vackra naturscenerier. HIr Sr utsikten från stadens småbåtshamn.

Foto: Bernt Josephson

Bernt Josephson
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Genom kontraktet
med italienska
satellitoperatören
Telespazio SpA
har Ericsson tagit
ledningen när det
gäller markstationer
eller så kallade
gateways, i satellitsystemen. Dessa
är i princip
modifierade
mobilväxelcentraler.
som utgör länken
mellan satelliterna
och mobilnäten.

Ericsson världsbäst
på markstationer
E

tt satellitsystem för mobil kommunikation ska ses som komplement till de existerande mobilsystemen GSM, TDMA,
UMTS et cetera. Användarna har så kallade
dual mode-telefoner som normalt kommunicerar med mobilnätet, men vid behov slår över
till satellitnätet. Detta ger total täckning. Globalt eller regionalt, beroende på vilken höjd satelliterna ligger på.
Är de på 36 000 kilometers höjd, ligger de i
en så kallad geostationär bana och rör sig då
med samma hastighet som jorden roterar, vilket betyder att de befinner sig på en och samma punkt över jordytan. En satellit kan då
täcka ett mycket stort område.
Ligger de på lägre höjd, 1 000 - 10 000 km,
rör de sig snabbare än jordens rotation och då
krävs det ett stort antal satelliter i olika banor
som avlöser varandra för att ge global täckning. Båda lösningarna används i dag med den
principiella skillnaden att de globala systemen
riktar sig mer mot resande affärsmän och de
regionala mot allmänheten.

Signal via satellit till station

15-TAL STÖRRE OPERATORER
Det finns totalt ett 15-tal större potentiella/
kontrakterade satellitoperatörer idag. De
ledande är Motorolas Iridium med Siemens
som gatewayleverantör (redan i drift sen
november 1998), Globalstar, som ska gå i
drift under andra halvåret 1999, samt ICO.
Marknadskalkylerna talar om totalt drygt
20 miljoner satellitanvändare i fem aktiva
system år 2002. En siffra som kan jämföras
med att antalet mobilanvändare då uppskattas vara bortåt en miljard.

••»A
Ericssons R 290 Satellite som gjorts för
Clobalstars-system visades pä CommunicAsia i veckan.

I ett satellitsystem för mobil kommunikation
går radiosignalen från mobilen till en satellit
och därifrån ner till markstationer; antenner,
basstationer och växlar med mera. En typisk
lösning för ett geostationärt system är att man
placerar en master-gateway i princip rakt under satelliten och sedan ett antal regionala eller
nationella gateways strategiskt spridda inom
täckningsområdet.
Ericsson har valt att satsa på både terminaler
och infrastruktur för satellitkommunikation.
När det gäller infrastrukturen är det växelcentralen (i princip en modifierad AXE MSC)
som omfattar själva mobilväxeln med stödsystem; abonnentregistret HLR, OSS, betalningssystem, röstbrevlåda, kortmeddelanden
och andra specialfunktioner för just satellitkommunikation.
- Däremot har vi valt att inte utveckla basstationer eller antenner, säger Catharina Jedberger, chef för enheten som arbetar med gateways
för satellitsystem. Det finns det andra som är
specialiserade på, till exempel Lockheed Martin
och Hughes, och vårt arbete innebär därför
mycket samarbete med många olika företag.
Något som är både stimulerande och krävande.

Mobile
Switching
Centre
Abonnentregister
Operation
Support
System
Samtal från en satellittelefon kopplas upp mot satelliten som kontrollerar abonnentdata och
sköter betalning via en mastersite. Därefter kopplas samtalet vidare till den regionala
gateway som är närmast den uppringande personen, till exempel via det fasta nätet eller ett
CSM-nät. Satellitoperatörerna hyr även in sig på marknät som länkar samman olika regionala
gateways. Ericsson har idag tre kontrakt på gateways för satellitsystem. Kontrakten med ICO
och Thuraya gäller smalbandiga system, medan kontraktet med Astrolink gäller ett bredbandigt
system där Ericsson levererar en större radiodel.

SpA för ett Astrolink-system. Det ska gå i drift
år 2003 och är i motsats till de första två (som
är för tal och lägre datahastigheter, 9,6 kbps)
ett globalt bredbandssystem byggt på paketdatatekniken GPRS. Med bredband blir satellitsystemen inte bara komplement utan alternativ till existerande system.
- Vi är en liten utbruten enhet som arbetar
direkt mot affärssegmentets ledning, berättar
Catharina Jedberger. Vi kom ursprungligen
från GSM-sidan, men med den nya organisationen arbetar vi självständigare.

Omfattar 30 personer
Enheten omfattar idag inte fler än 30 personer
fördelade på kontoret i Sundbyberg samt projektkontoren i USA och Storbritannien. Det är
en ung avdelning, de flesta anställdes under
1998 och man söker nu internt med målet att

fördubbla styrkan. Gärna kreativa
eativa tekniker
med designbakgrund.
- Här har vi långsiktiga,
spännande och tekrukinriktade projekt med mycket samarbete med partners och
kunder. Vår huvudutmaning
är att alla är beroende av varandra och att vi arbetar globalt i många olika kulturer.
Catharina
Enheten följer upp och Jedberger
ser hela processen fram till
försäljning et cetera. Det enda som saknas är
produktion. Man använder nämligen befintlig
AXE- och ATM-utrustning med mera. och utvecklar programvara till den.
Lars Cederquist
lars.cederquist@lme.ericsson.se

Den är här. Marknadens minsta och Ericssons första satellittelefon för globala nät. Nu kan du ta
med en Ericssontelefon till jordens alla hörn och alltid hålla kontakten. Telefonen lanserades i
veckan under CommunicAsia 99 i Singapore. Den kommer att finnas tillgänglig i slutet av året.

Marknadens allra
minsta satellittelefon
D

en är inte större än vad som för några år
sedan ansågs som litet för en mobiltelefon. Men lite större än vad vi vant oss vid
idag. R 290 Satellite, som det senaste tillskottet i
telefonfamiljen heter, väger 350 gram. Den har
tydliga gemensamma drag med Ericssons andra
nya modeller som presenterats under året. Det är
satellitantennen som gör den något större.
I korthet kan man säga att R 290 Satellite är
en dual mode GSM 900/satellittelefon och har
alla funktioner som vi krävande telefonkonsumenter vant oss vid men med det viktiga tillägget att den utanför GSM-täckning kan slå om
och fungera med Globalstars satelliter.
- Vi vet att det finns en bra marknad för R
290 Satellite. Trots att allt fler får tillgång till
vanlig mobiltelefoni finns det fortfarande stora
landområden utan mobiltäckning eller ens fast

Tre större kontrakt tecknade
Ericsson kan idag sägas vara världsledande på
gateways med tre större kontrakt, även om
inget system är i drift än.
Det första kontraktet tecknades i mars
1997 med ICO, som är en avknoppning av
Inmarsat med ett stort antal ägare (88 st),
bland andra Comsat, Hughes, DT Mobil
samt flera av Ericssons gamla GSM-kunder,
PTT-bolagen i Libanon, Sydafrika, Oman,
Holland, Finland med flera. ICO är ett globalt satellitsystem till vilket Ericsson redan
levererat 12 markstationer. Systemet beräknas gå i drift år 2000.
Nästa kontrakt tecknades i december 1997
med Hughes Network Systems för Thuraya's
(huvudkontor i Förenade Arabemiraten) mobilsystem. Ett regionalt geostationärt system
som ska täcka norra Afrika och Mellanöstern
ända bort till Indien. Det beräknas klara två
miljoner abonnenter och gå i drift år 2000.
Thuraya har också som mål att hålla samma
pris på satellitsamtalen som på de vanliga mobilsamtalen.
Det tredje kontraktet tecknades nyligen,
slutet av april 1999, med italienska Telespazio

Den nya satellittelefonen R 209 Satellite kommer till en början att vara en nisch-produkt Professionella användare som arbetar eller reser i avlägsna områden och har behov av säker kommunikation
väntas bli en viktig kundgrupp.

telefoni. Där kommer Ericssons nya satellittelefon fylla en funktion, säger Tord Nybleus,
marknadschef för satellittelefoner på Ericsson.
Satellittelefonen förväntas inte bli en
massprodukt utan är snarare en utpräglad
nischtelefon i Ericssons sortiment. R 290 Satellite riktar sig i första hand till professionella
användare som arbetar eller reser i avlägsna
områden utan mobiltäckning och har behov av
säker och enkel kommunikation. Men med
sjunkande priser för både telefoner och samtal
växer marknaden. En ytterligare kundgrupp är
aktiva fritidsmänniskor som lätt tar till sig ny
teknik och gärna använder det allra senaste.
Globalstar samarbetar i stor utsträckning
med de traditionella mobilteleoperatörerna
runt om i världen. På många marknader kan
kunden få en enda räkning för sitt ringande

TELEVÄRLDENS STORA B A K O M GLOBALSTAR

Med Ericssons R 290 Satellite bibehålls kontakten - även utanför de traditionella telenäten.

Globalstar-historien
började
1986. Liknande idéer fanns på
flera håll och efter sammanslagningar och vidareutvecklingar formaliserades Globalstar som sedan dess fått in
namnkunniga partners. Frans-

ka telekomleverantören Alcatel och France Telecom deltar
genom ett sam-ägt bolag.
Amerikanska Airtouch, brittiska Vodafone samt Elsacom är
också partners.
1998 sköts de första satelli-

terna upp och i oktober i år
kommer systemet att öppnas
för kommersiell drift. Redan
nu finns 24 låghöjdssatelliter i
omloppsbana på 1 400 kilometers höjd. Systemet kommer att byggas ut och förstär-

både via satellit och det vanliga
GSM-nätet. En telefon, ett nummer och en räkning. Globalstar
är ingen konkurrent till operatörerna på samma sätt som Iridium. Istället kan operatörerna erbjuda ett mer heltäckande utbud
med hjälp av Globalstar.
R 290 Satellite har utvecklats
vid Ericssons forsknings- och
utvecklingsenhet i Basingstoke,
Storbritannien. Samtidigt har där också utvecklats en enhet för fast satellittelefoni. Den
säljs genom ett OEM-avtal med Globalstar.
- Att ta fram R 290 Satellite-telefonen har
gått mycket snabbt och smidigt. Trots den tekniska utmaningen för projektet i Basingstoke,
är det roligt att se hur alla jobbat målinriktat
och att samarbetet mellan de olika enheterna
fungerat utmärkt. Utan allas positiva medverkan hade vi aldrig lyckats så bra så här snabbt,
säger Staffan Reinefjord, chef för Ericssons satellittelefonsatsning.
Patrik Linden
patrik.linden@lme.ericsson.se
féä www.globalstar.com

R 290 Satellite väger bara
350 gram och har alla
funktioner vi vant oss vid.
Dessutom slår den om och
fungerar med Clobastars
satelliter när GSM-nätet
inte täcker.

te
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En välment vink

om våra drivare
Även den bästa hästen behöver
någon som driver på den. Om du
alltså tror att våra grafiska LCDs
skulle sätta fart på dina affärer så be
oss om den rätta driven. För vi har
ju faktiskt sedan länge suttit säkert i
sadeln när det gäller drivare för tecken och segmenttyper. Och nu och
här vill vi ge dig några mer eller
mindre tydliga vinkar om vårt stora
utbud av drivare för grafiska LCDs.
Vi ligger i täten inom 0,35 um
hybridprocessteknologin och kan
erbjuda minsta tänkbara chips. På
glas eller folie, som ultralow power
lösning eller med integrerad temperatursensor, du kan välja vad du vill
ha. Så om du vill vara förste man att
gå över mållinjen, ta kontakt med
oss redan idag:
NEC Electronics (Europe) GmbH,
Internet:
www.nec.de
E-post: DisplayICinfo@ee.nec.de

*

LCDIC
Controller och drivare
för segment, tecken och
grafiska LCD.

Display ICs by NEC:
Driving your Vision.

Maximal trygghet har ett namn - IIYAMA

nvama
.er Pro 450
.il Ral bitdrör, dubbla i
Upplösning 640*480 - 1600*120
Finns även med FST bildrör
Vision Master 450.

Upplösning 640*480 - IBTJG*
Finns även niprf FST bildrör
Vision Master 400.

er 501/502

e 46a

:>." FST bifdror, dubbla ingångar.
Upplösning 640*480 - 1600*1200.
Finns även med Diamonlron bildrör
Vision Master Pro ^01/502.

Vår filosofi är enkel - det skall vara tryggt att använda och äga en

\ 1.-10H Master Pro

IIYAMA bildskärm. Oavsett vilka behov du har!
Var höga kvalitet och prestanda har prisats genom nästan 200
utmärkelser i olika tester och certifieringar av bl a Statskontoret.

ft201HT

Att vi har marknadens trognaste kunder kanske är resultatet av
marknadens bästa servicekoncept - Vision Care. Det garanterar

inrama

dig maximal trygghet även efter köpet.
Fräga efter IIYAMA bildskärmar hos din återförsäljare eller ring oss
på IIYAMA Nordic AB. Tel. 08-795 60 60 för mer information. Eller varför
inte surfa in pa vår hemsida: www.iiyama.se

Vision Masle
Upplösning 640.460

2048*1936.

iiyama
TRYGGARE KAN INGEN VARA
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IP-messaging tar fart
Meddelandetjänster innebär inte längre bara mobilsvar, textmeddelanden och fax.
Långt därifrån. Nya meddelandetjänster baserade på IP-teknologi ger helt nya
tillämpningar, så som e-post och avancerade infotjänster.
- IP-messaging är en av de drivande faktorerna för sammansmältningen av den
mobila och fasta världen, liksom av datakom och telekom. Inte minst därför är det
strategiskt viktigt för Ericsson att vi satsar seriöst på området, säger Sture Östlund,
chef för den nya produktenheten Ericsson Messaging.

IP-teknologin öppnar nya möjligheter för
meddelandetjänster. Det handlar om att skapa nya tjänster för Ericssons nya mobillösningar, som GPRS, GSM on the Net, paketdatatekniken CDPD för TDMA-nät och
UMTS och övriga tredje generationens mobilsystem. Ericssons starka ställning här stärker ocksä Ericssons position som leverantör
av de nya IP-baserade meddelandetjänsterna.
Ny produktenhet

Det var för att möta den här utvecklingen
som Ericsson i februari skapade en ny produktenhet, Ericsson Messaging. Tre enheter
slogs samman: Ericsson Messaging pä Long

Island, Hallonbergen och affärsenheten
GSM:s messaging-enhet i Kista. Huvudkontoret har flyttats från Long Island till Kista
för att bättre kunna samarbeta med systemutvecklingen. En av produktlinjerna inom
enheten kommer helt att koncentrera sig på
IP-messaging.
- Vi satsar på att bli ledande inom meddelandetjänster och kommer att ha produkter
framme på IP-området under senare delen
av året. Vi tror att marknaden kommer igång
ordentligt under nästa år, säger Sture östlund.
Det finns redan ett sug efter IP-produkter
på området. Så kallat Unified Messaging har
blivit ett modeord. Många abonnenter mås-

te hantera mängder av meddelanden varje
dag och administrera många olika brevlådor, till exempel röst-, textmeddelanden eller e-post. Med Unified Messaging kan användaren på ett enkelt sätt hantera alla sina
meddelanden och göra det från vilken terminal som helst.
-Vi är mycket intresserade av IP-messaging. Det kan kapa kostnader. Vi planerar att
introducera Unified Messaging under nästa
år, säger Gabriel Escobar Ontiveros, produktchef för messagingprodukter på den mexikanska operatören Telcel.
Många satsar redan nu

IP-messaging kommer att trigga marknaden
för meddelandetjänster. Men redan nu satsar
allt fler operatörer på mobilsvarstjänster.
Mobilteleoperatörerna vill maximera trafiken i näten och marknaden väntas öka med
över 40 procent årligen.
-Tjänster, som röst- och textmeddelanden, gör att vi kan locka till oss nya kunder
lättare och att vi kan differentiera oss, säger
Sandra Abreu Silva, produktchef för meddelandetjänster på ATL, en av
de nya mobilteleoperatörerna i Brasilien, som introducerade
Ericssons
mobilsvarstjänst för någon månad sedan och för
kunder med förbetalda Sandra
abonnemang för någon Abreu Silva
vecka sedan.
- Meddelandetjänster blir en del av operatörernas ryggmärg. Efter samtalsavgifterna
är inkomsterna från meddelandetjänster den
största inkomstkällan för operatörerna, säger Sture östlund.
Mia Widell örnung
mia.widell@tme.eric5son.5e
UNIFIED MESSAGING

Meddelandetjänster växer starkt och blir en del av mobilteleoperatörernas ryggmärg. Meddelandetjänster beräknas öka med runt 40 procent per är.
Foto: Lars Aström/Världsbilden

Med Unified Messaging kan abonnenterna
skicka och ta emot alla typer av meddelanden: röst- eller textmeddelanden, e-post
eller fax, från olika typer av terminaler, en
telefon, en telefon med WAP-läsare, en dator med webbläsare eller standard e-postklienter.

Arely Fontecha från Ericsson i Mexiko, Enrique Ortiz från Telcel i Mexiko, Ingela Thyselius från Ericsson Messaging och Gabriel Escobar Ontiveros från Telcel i Mexiko, samlades i New York i början av juni tillsammans
med 18 andra mobilteleoperatörer och
Ericssonrepresentanter för att diskutera
marknadsfrågor om meddelandetjänster.

Marknadsfokus
på kundmöte
i New York
Marknadsfrågor kring meddelandetjänster stod i centrum när representanter
från 18 nord- och latinamerikanska
mobilteleoperatörer träffades för ett
användargruppsmöte i New York i början av juni.

- Det har inte funnits något liknande forum,
som fokuserar på marknadsfrågor istället för
på teknik. Vi vill skapa tillfälle för operatörerna att diskutera frågor som rör meddelandetjänster och peka på möjligheterna att tjäna pengar på mobilsvar och andra meddelandetjänster. Även bland våra konkurrenter
är den här typen av möten ovanliga, säger Ingela Thyselius, kundansvarig för Nordamerika, Mexiko och Karibien.
Genom kundmötet får Ericsson också en
bra information på vart operatörerna är på
väg, hur deras marknad ser ut och feed back
om hur Ericsson borde vara.
- Mötet har verkligen fallit väl ut. Vi har
bildat en referensgrupp tillsammans med
operatörerna och bestämt att det här ska bli
återkommande träffar, säger Salomon Israel,
kundansvarig för central- och sydamerikanska operatörer.
Mia Widell örnung

Ny metod snabbar på installation av mobilväxlar
Arbetet med installation och test av mobilväxlar i GSM-system ska effektiviseras. En
ny metod införs nu på de 15 största lokalbolagen där nya delmål sätts upp och
redovisas var åttonde vecka.

Supply and Implementation Services, en service area unit inom affärsenheten GSMsystem, har till uppgift att utveckla och ta
fram metoder och verktyg för implementation och underhåll av GSM-system.
Som ett delmål i förbättringsarbetet Time

to Customer, TTC, införs nu en ny metodik
med handlingsplaner för att korta ledtiderna,
öka leveransprecisionen och höja projekteffektiviteten. Metoden Result Orientated
Management införs på Ericssons 15 största
bolag som har GSM-kunder.

- Samordning är viktigt för att vi ska bli
effektivare. Genom att sätta upp och utvärdera mätbara delmål var åttonde vecka sporrar bolagen varandra till förbättringar, säger
Roger Orrstenius, chef för Supply and Implementation Services.
För att höja projekteffektiviteten kan det
till exempel handla om att förenkla rapporteringsvägar, se över logistiken och att kompletta leveranser kommer på plats i rätt tid.

Med alla antenner riktade mot framtiden

- Vi ser väldigt positivt på synkronisering
av förbättringsprojekten. Kravet från kunderna ökar hela tiden ifrågaom till exempel kvalitet och installationstid. Vi måste anpassa oss
efter det för att vara konkurrenskraftiga, säger
Ingvar Eriksson, ansvarig för test och implementation av fasta och mobila nät i USA.
Nils Sundström
nils.sundstrom@lme.ericsson.se

COMMUNICATOR
KONSULTER INOM KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

Tidskritiska och informationskritiska lösningar för krävande
kommunikationssystem.
Från en konsult som alltid befinner sig på kundens våglängd.

Stockholm, Uppsala.
www.communicator.se
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Italienarna bygger
varumärke bäst
I Italien har Ericsson
lyckats. Där uppfattar
kunderna Ericssons
varumärke så som
det är tänkt.
- Framgången
bygger på en
marknadsföring
som lyfter fram den
vanliga människan
och nyttan med
produkten framför tekniken, säger Benedetto
Condreas, marknadskommunikationschef
för Ericsson i Italien.

viteter, säger Benedetto Condreas.
Ericsson i Italien var först med att
marknadsföra mobiltelefoner i tvreklam. De var också först att utnyttja taxibilar som reklammedia.
- Att synas och höras på ett nytt
sätt och att komma närmare människor. Det är vårt sätt att jobba.
Varje gång har vi dessutom lyckats
att fä medierna att berätta om nyheten, berättar Benedetto Condreas.
Även i fortsättningen kommer vi att
söka nya kanaler för att överraska.
Benedetto Condreas, marknadskommunikationschef för Ericsson i Italien.
Foto: Claes Hemberg

Han menar att bygga varumärke är
lönsamt och att deras arbetssätt
kan lätt översättas till andra länder
och bli lika framgångsrikt där.
Italienarna är bäst i Ericssonvärlden när det gäller att bygga och vårda varumärket. Ericsson har låtit
göra en internationell image-undersökning med hänsyn till motiv, händelser, känslor, användningsområ-

de, funktioner, image, användarimage och användarbeskrivningar.
Förbättringar av varumärket var
påtagliga i flera länder som Danmark och Storbritannien - men
starkast i Italien.
För unga i Italien, upp till 35 år,
är Ericsson det mest populära
varumärket jämfört med konkurrenterna.
Benedetto
Condreas berättar
att Ericssons budskap Make Yourself Heard är
mycket starkare
och mer tidsenligt
än konkurrenternas.
- 1 vår kultur, i
Italien men också
i övriga världen,
är det viktigt att
uttrycka sig själv
som individ. Vi
försöker uttrycka
vår personlighet
på så många sätt
som möjligt. Vi
gör det med mode, i val av bil och
val av mobiltelefon. Detta är just
vad italienarna
tolkar undertexten
i Make Yourself
Heard. På italienska heter det; Fai
sentire la tua voce.
Det räcker inte
bara med ett
starkt budskap.

Unga i Italien vill inte bara göra sig hörda, de vill gärna
visa upp sina telefoner också. Foto: Claes Hemberg

- Företaget
måste också i
marknadsföringen - i bilder
och val av medier
andas Make Yourself Heard. Detta
gäller även för
mixen av marknadsföringsakti-

Statuera exempel
Vid sidan av den reguljära marknadsföringen har Ericsson i Italien
sponsrat och arrangerat händelser
som kan illustrera Make Yourself
Heard.
- Vi har arrangerat festivaler där
unga musiker och konstnärer fått
uttrycka sig. Det hela har sänts och
intensivbevakats av tv-kanaler och
radiostationer. Ericsson har hjälpt
människor att uttrycka sig. Den här
typen av "events" möjliggör det för
Ericsson att bättre kommunicera
vad som ligger bakom vår varumärkespositionering, och vad vi
menar med "Fai sentire la tua voce".
Satsningen har varit mycket
framgångsrik
och
Benedetto
Condreas uppmanar andra marknadsförare att kopiera idén.
Att jobba med händelse-marknadsföring (events-making) bidrar
till att skapa en dialog i samhället.
En dialog där Ericssons varumärke
finns med.
Mångfald ger styrka
Condreas påpekar samtidigt att reklambyråer kan vara bra, men de
kan inte komma med hela lösningen på varumärket.
- Vi inom Ericsson måste översätta varumärket till vår lokala
marknad och kultur.
- Jag tycker att vi på Ericsson ska
utnyttja vår styrka med stark lokal
närvaro och nationella uttryck och
att vi skapat en gemensam vision,
gemensamma värderingar och en
gemensam identitet. Vi borde starta ett multinationellt team som leder vårt varumärkesbyggande. Vi
vet ju att mångfald ger styrka.
Tjänar varumärket pengar? Innebär ett starkt varumärke att
Ericsson i Italien säljer mer än konkurrenterna eller att Ericsson kan
ta ut ett högre pris?
- Att bygga varumärke handlar
om en investering, inte en kostnad.
Därför är det inte relevant att
koppla varumärket enbart till försäljning. Likaså är det irrelevant att
koppla ihop det med marknads-

Kompletta systemlösningar
inom tunnplåt.
Kvalitetsstyrd tillverkning från prototyp till stora serier.

Ericsson i Italien arbetar kreativt med marknadsföringen. Denna möbel
är ett enkelt sätt att väcka uppmärksamhet
Foto: Claes Hemberg
andel eller så kallad premium
price. Däremot ger ett starkt varumärke i längden trogna köpare.
Image-undersökningen visar att
Motorolas varumärke i Italien är
stabilt, men att Ericsson efter varje
kampanj tangerar deras styrka.
Nokia däremot har en kurva
som går kraftigt upp och ner i
snabbare takt än Ericssons. Nokia
har hittills har inte tangerat Motorolas styrka.
Siktar mot högre mål
Condreas har översatt varumärket
till att lyfta fram den vanliga människan och låta den göra sig hörd.
Därför har han satsat på aktiviteter
som en musikfestival - där unga talanger får spela och sjunga.
Condreas menar att events-making är en viktig del av marknadsföringen, eftersom den just innebär
mötet och dialogen med Ericsson.
Det handlar om det personliga mötet.

- Vi har satsat på aktiviteter där
folk har roligt. Musik-, sport- eller
konstevenemang, förklarar Benedetto Condreas.
I framtiden hoppas jag att vi
kan satsa hårdare på speciella
"Ericsson-caféer" och upptäcka
alternativ till klassisk annonsering. Som att i samarbete med tveller radioproducenter skapa program där produkten spelar en viktig roll.
Han har även sett till att Ericsson
får ensamrätt att skylta med mobiltelefoner och tillbehör på Via Condotti i Rom, gatan med de hetaste
modenamnen.
- Vi har även kontaktat en av
de mest kända modefirmorna om
ett samarbete, säger Benedetto
Condreas.
- Det handlar hela tiden om att
vara innovativ och differentiera oss
från konkurrenterna.
Anneli Krantz

Plåt & Mekano
i Täby AB
"Supplier of distinction -98", Lynchburg
.,-•.... Pålitlig leverantör till Ericsson
: s s j ^ ;. Box 6063,187 06 Täby
\..„...<**'
Tel 08-514 00 900 Fax 08-510 107 15
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Marknadsföringen
- en tuff match
I Italien har mobiltelefonen varit förknippad med status - det finns
bland annat en lyxskatt på tio dollar per månad. Mobiltelefoner har
heller inte subventionerats av operatörerna.
Idag är mobiltelefonerna något för var och en. De förbetalda
abonnemangen har gett extra skjuts åt försäljningen.

Ericsson har haft en tuff match i Italien. 1990 lanserades Motorola som
den tillverkare som uppfann mobiltelefonen. Det gav dem ett försprång. Nokia började tidigt att bearbeta återförsäljarna. Och Ericsson
var sent ute på marknaden.
Därför valde Ericsson en strategi
med opinionsbildare. Nyckeljournalister, skådespelare, politiker, reklambyråfolk och andra trendsättare var budbärare. De uppfattade
Ericsson som ett high-tech företag
med exklusiv design. Ericsson arrangerade tv-sända release-partyn
av nya produkter. Strategin var
lyckad under den period som mobiltelefonen uppfattades som statussymbol.

till tre gånger högre än för övriga
européer. Mobiltelefonen är dessutom den vanligaste julklappen
och presenten.
Lät alla uttrycka sig
I och med att mobiltelefonen blev
något för alla ändrade Ericsson sin
marknadsföring. De satsade på att
låta alla uttrycka sig. I februari gick
startskottet för Ericssons globala
varumärkeskampanj "Make Yourself Heard". Det konceptet användes i Italien. För att lansera EF738.
Benedetto Condreas berättar:
- Vi valde en fotograf som porträtterade den vanliga människan
på gatan, i naturliga användarsitua tioner. Svartvitt. Naturligt och
rakt. Denna fotograf har sedan
jobbat för den globala varumärkeskampanjen.
- De italienska marknadskommunikationsteamet tog även fram
en almanacka med foto av Dirk
Vogel och texter skrivna av Fernanda Pivano - känd författare och
översättare av beatnik-generationen - alltifrån Hemingway till Kerouac.
Genom att vara först med att hårt
och målmedvetet utnyttja nya typer
av medier laddades Ericssons varumärke med de värderingar som
Ericsson vill koppla till det. Här följer ett axplock av aktiviteter:
• Taxibilar i storstäder kläddes
med foton från Make Yourself
Heard. Stor pressbevakning av detta.
• Sponsring av Testaccio Village
- musikfestival för unga i Rom i
augusti varje år.

• Samtidigt pågår inom festivalområdet tatueringstävlingar samt
modevisningar.
• All Right Club - kunder som
blir medlemmar i Ericssonklubben
får extra fördelar som billigare tillbehör med mera.
• Ericsson Time. Butiker arrangerade speciella Ericssonhörnor
dit kunder lockades komma och
testa de nya mobiltelefonerna.
• Night Wave '99 i Rimini.
• Försäljningserbjudande på tv.
Benedetto Condreas har även
använt sig av traditionell produktreklam - men ändå lyckats använda kreativa grepp. En stor vit reklamskylt visade en bild på en pytteliten mobiltelefon i hörnet med
en stor braskande rubrik: Världens
största mobiltelefon.

Åtta chefer fick medarbetarna välja bland under produktenhet IP Services
chefsbytatvecka förra året Organisationens udda upplägg gör att linjeansvaret delas mellan flera olika ledare.
Illustration: UK Frödin

De väljer egen chef
Medarbetarna väljer själva vem de vill ha som chef inom produktenheten IP Services i Älvsjö. Ett nytt grepp som givit personal och
ledare nyttiga erfarenheter.

organisatoriska upplägg. Det finns
inget traditionellt linjechefsansvar.
Kärnan i verksamheten är fem produktbolag med en anställd vd och
en styrelse. VD rekryterar medarbetare från åtta olika kompetensMix av olika medier
bolag på projekt om tre till sex månader åt gången.
Vilken betydelse spelar mixen av
På varje produktbolag finns en
olika typ av medier?
tillsatt verksamhetschef som an- Idag lägger vi större delen av
Delade upp kundgrupperna
svarar för det dagliga arbetet. Utvåra satsningar på marknadskomvecklingssamtal, karriärplanering
munikation, därefter på butiksUnder 1995 introducerades GSM
och lönesättning med mera ligger
marknadsföring (channel markepå allvar. Operatörerna började depå kompetenschefens bord.
ting) samt tio procent på PR. I
la upp kundgrupper i olika typer;
framtiden kommer vi satsa hårdare
- En stor fördel med uppdelningaffärsmän, kvinnor och familjer.
på så kallad events-making.
en är att jag enkelt kan byta mellan
- Plötslig uppfattade vanliga itaolika uppdrag
Men den riktiga matchen om
lienare att detta var en förevändoch ändå ha
mobiltelefonmarknaden - den som
ning för att skaffa en mobiltelefon.
kvar
samma
handlar om att fånga italienarnas
Det var också en förevändning för
kompetenschef,
hjärta - är estetik.
föräldrar att skaffa mobiltelefon till
säger Åsa Lindh.
sina barn, berättar Benedetto
- Visst är det viktigt hur vi komEn svaghet kan
Condreas, marknadskommunikamunicerar våra produkter. Men
vara att kompetionschef i Italien.
bland de viktigaste för italienarna
tenschefen inte
är hur telefonen ser ut. Och det är
I Italien tenderar produkter med
har direkt insyn *** L i n d n
nästa utmaning för Ericsson - att
en bred popularitet att förlora sin
leverera en produkt med snygg dei den dagliga
magi och riskerar att bli vanliga
sign, för vi kan ju redan tillgodoverksamheten, utan ska förlita sig på
förbrukningsartiklar. Denna logik
räkna oss vårt varumärke och vår
andra medarbetares feedback vid
gällde inte mobiltelefonen.
högteknologiska bakgrund, avsluexempelvis lönesättning.
Idag har fler och fler ungdomar
tar Benedetto Condreas.
börjat använda mobiltelefon. Sju
- Mitt ansvarsområde kräver goprocent av italienarna har fyra eller
da kontakter med VD, projektledaVill ha en förebild
fler telefoner. Samtalstiden är två
re och verksamhetschef. Vi gör reAnneli Krantz
Marianne Magnusson och hennes gelbundna avstämningar med vakollegerfickett antal tillfällen på sig randra. Jag och de andra cheferna
att sälja in sig själva och sitt ledar- får därmed en ganska bra bild av
skap hos de tvåhundra medarbetar- individernas prestationer, säger
na. Hon valdes på nytt av de flesta av Marianne Magnusson.
sina cirka tjugo medarbetare och
Idag talas det ofta om att hufick några nya personer på sin lott.
mankapitalet spelar en allt viktigare roll för företaget.
En av dem som lyssnade på Marianne är Åsa Lindh, produktledare
- Inom IP Services har vi tagit faspå bolaget Link inom IP Services. ta på människan som den viktigaste
Fast Åsa valde samma person hon
resursen och verkligen satt det i fohaft som chef tidigare.
kus, säger Ann-Charlotte Francis.
- Jag tror stenhårt på det koncept
- Eftersom så gott som alla manliga chefer här är mycket unga, gjorde som vi jobbar efter. Det passar i en
jag mitt val bland de kvinnliga ledar- verksamhet där innovationer och
nya produktidéer kräver flexibilitet.
na. Jag vill ha en chef med gedigen
arbetslivserfarenhet, någon som kan Jag är övertygad om att fler kommer
att jobba så iframtiden,säger Marige trovärdiga råd, säger Åsa Lindh.
Möjligheten för medarbetarna anne Magnusson.
inom IP Services att byta chef och
Lena Widegren
ATP-turneringen i Rom sponsrades av Ericsson. Här ses Michael Chang i en av matcherna mot Thomas Muster. samtidigt behålla sitt uppdrag, har
lena.widegienSlme.ericsson.se
Foto: Claes Hemberg sin grund i produktenhetens udda
- Medarbetarna känner sig överlag
mer motiverade och cheferna är
inte lika splittrade som i en traditionell organisation, säger AnnCharlotte Francis, personalchef inom IP Services.
- Det är ett mycket hårt sätt att
få återkoppling på sitt chefsskap,
säger Marianne
Magnusson,
som är en av åtta kompetenschefer inom IP
Services. Risken
är ju att ingen
väljer just mig.
Men samtidigt Marianne
är det nyttigt Magnusson
med en omstart.
För ett år sedan stod enheten inför situationen attfleraav cheferna
var på väg bort från avdelningen av
olika skäl. Samtidigt fanns fyra nya
ledare på plats. Ledning och personalansvariga tog tillfället i akt och
utlyste en chefsbytarvecka.
- På så sätt fick vi till den rockad
som behövdes inom verksamheten, säger Ann-Charlotte Francis.

gränslösa affärsteknologier
Appius AB medverkar idag i ett antal projekt inom Ericsson. GSM on the Net är ett av
de projekt vi idag levererar spjutspetskompetens till.

Appius AB är ett IT-företag med kontor i Stockholm, Umeå
och Linköping. Efter fyra Ar i branschen har vi expanderat
till ca 45 anställda
Vara primära målgrupper finns inom markandssegmenten:
data/telekom, bank/finans och reklam/media.
Med var erfarenhet erbjuder vi lösningar som förenar säkerhet
och den senaste tekniken med affärsmässighet och utvecklingsmöjligheter Appius målsättning är att skapa affärsteknologier.
miljöer och verktyg utan begränsningar i framtiden.

Behöver Ni kvalificerad tele/datakompetens? Kontakta oss idag.

appius AB, Odengatan 17,114 24 Stockholm 08-412 55 00

WWW.appiUS.se
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Jakten på det osynliga kapitalet
Ericsson är ett av de företag som satsar mest i världen på
forskning och utveckling, inte bara för system och standarder
för kommunikation och telefoni. Ericsson deltar också i ett
internationellt samarbete för en standard för framtidens
redovisning av det intellektuella kapitalet.
Det intellektuella kapitalet är de
tillgångar i ett företag som består
av de anställdas kompetens och
kunskap - och i förmågan att omvandla tillgångarna till värde, till
pengar. Osynligt i traditionell bokföring.
Det framgångsrika företaget utvecklar det intellektuella kapitalet,
låter det arbeta och växa precis
som det finansiella kapitalet. Knepet är att veta hur - och om - man
lyckas.
Ericsson Business Consulting
Sverige är pionjärer på området genom samarbetet med Göran Roos,
forskare med strategi och intellektuellt kapital som ämne och ledande "think tank" på området.
Parallellen med standard för mobiltelefoni är högst relevant. En mo-

biltelefonistandard skapar en plattform för världsomspännande kommunikation, med en gemensam nomenklatur. Ett värderingssystem för
företagets osynliga tillgångar kräver
också gemensam nomenklatur och
gemensam plattform. En nödvändig uppgradering för framtidens
marknad när värdet skapas av kunskap och produkter tillsammans.

Ingen enkel uppgift.
- Det var säkert inte lätt när det
nuvarande redovisningssystemet
introducerades
i
1400-talets
Toscana, säger Arne Richtnér, ansvarig för utvecklingen av det intellektuella kapitalet inom Ericsson
Business Consulting Sverige i samarbete med Ericssons personalavdelning.

Ericsson redovisar för andra
gången personalens kompetens och
utbildningsnivå i bokslutet för 1998.
-Målet är klart uttalat från företagsledningen: Att göra Ericsson
till ett verkligt kunskapsföretag.
Detta är bara början, vi arbetar vidare men hur och i vilken takt är
inte klart än, säger Karin Lindskog
på Ericssons centrala Human Resources-enhet
Fler dimensioner
Det uppsatta målet är ett bra första
steg, tycker Arne Richtnér.
- Men dagens sätt att mäta och
visualisera intellektuellt kapital leder bara till en viss nivå - hur företaget utför det man föresatt sig, vilken utbildningsnivå de anställda
har och hur man arbetar för att utveckla kompetensen.
Utvecklingen ligger i att ta in fler
dimensioner:
• Performance measuring med KPI
(key performance indicators).
• Balanced Scorecard mäter fler

faktorer - det är det Ericsson arbetar med i dag.
• IC-mätningar visar värdet av det
intellektuella kapitalet.
• IC-navigering utnyttjar det intellektuella kapitalet för att styra
affärsverksamheten.
• Mångdimensionell IC-navigering
styr kunskap och kompetens
mer effektivt.
Bilden kan kompliceras ytterligare: Hur behåller företaget värdet
av kunskapen när personalen flyttar? Och hur mäter man värdet i ett
nätverksföretag och marknadsvärde på själva nätverket, genom art
individerna är mer framgångsrika
tillsammans än var och en för sig.

Susanne Arvidsson arbetar med en
doktorsavhandling om intellektuellt kapital vid Lunds universitet.
Hon ser hur intresset ökar bland
företagsledare och forskare.
Att kunna värdera och dra nytta
av det intellektuella kapitalet är det

1700-talsteorier

Utveckling av en nomenklatur och
ett index för det intellektuella kapitalet, IC Index pågår. Ericsson
Business Consulting har pilotprojekt i Norrköping och Stockholm.
- Vi hjälper våra kunder att dra
nytta av det nya med vårt kunnande och de nya verktyg vi utvecklar,
säger Arne Richtnér.
Eva Andersson
\Qi www.ericsson.se/intellectualcapital
Vill du veta mer? Kontakta
arne.richtner@edt.ericsson.se

Lite
passion
ger nöjdare
kunder

Ny teknologi dödar gamla
företag, system och arbetssätt
- och skapar nya.
När marknaden och metoderna förändras behövs nya
verktyg för att identifiera vad
som skapar värde i verksamheten, och vilket värde de skapar.

Men frågan är inte ny. Redan på
1700-talet drev nationalekonomen
Adam Smith denna uppfattning.
Teorierna uppstod långt innan behovet kunde urskiljas av användarna: företagen, aktieägarna, börssystemen.

Pilotprojekt

Ökat intresse

Nya
verktyg
krävs

Investeringar i forskning och utveckling bokförs i dag som en kostnad. I själva verket utgör sådana investeringar ett värde som inte kan
registreras i traditionell redovisning. Företagens rätta värde syns inte, därför att redovisningen saknar
en dimension för det intellektuella
kapitalet i den nya ekonomin. I
kunskapsekonomin är det kunskapen som skapar värde, inte produkterna. Och det får konsekvenser.
- Det är ingen tillfällighet att det
intellektuella kapitalet diskuteras
just nu. Förskjutningarna i vad
som skapar värde ställer våra redovisningssystem på huvudet, förklarar Göran Roos, ledande forskare
på området.
Han och hans företag Intellectual
Capital Services Ltd är navet i ett
snabbt växande internationellt nätverk av samarbetspartners och intressenter med det gemensamma
målet att utveckla mått på värdeskapande faktorer. En aktörer är Ericsson Business Consulting Sverige.

som kommer att känneteckna
2000-talets företag, tror hon.
- Även om vi bara är i början är
det viktigt att visa marknaden att vi
ligger långt framme, utvecklar lösningar och tjänster på nya områden, säger Arne Richtnér.

Ett nytt program för att öka
kundtillfredsställelsen inom
BN Service och Support i
Burgess Hill i England har
utsetts till så kallad best
practice inom Fasta system.
Programmet, kallat Wildfire,
omsätter Ericssons behov av
att sätta kunden i centrum i
praktisk handling.

För att fullt ut kunna utnyttja det intellektuella kapitalet i ett företag måste man arbeta metodiskt Först hitta
mätbara indikatorer (KPI, Key Perfomance Indicators). Nästa nivå är att använda ett "Balanced Scorecard"
(målkort) för att fastställa riktningen. Genom att mäta det intellektuella kapitalet får man en uppfattning om
vad som finns att röra sig med. Nästa nivå är att kunna styra verksamheten baserat pådet intellektuella kapitalet Sedan kan detta utvecklas för att bli mer mångfasetterat och effektivt
Illustration: Lars Torndahl
-Teoribyggena och de veten-

för hur värde I

Göran Roos har skapat ett ICindex som är ett mått på de faktiska värdeskaparna i en verksamhet: Hur mycket finns, hur
kan jag få denna mängd att växa
och hur duktig är jag på att använda detta?
Mål i tre nivåer

är att allt fler Göran Roos
företag
också
redovisar personalens kompetens i
sin årsredovisning.
- Men att visualisera hur mycket
jag har av det jag har räcker inte.
Det gäller också att veta hur jag ska
utnyttja det jag har för att skapa ett
värde genom att transferera kunskap till produkterna. Och tjäna
pengar på det.
I nätverksekonomin skapas värdet inte av produkterna utan av det
sammanhang de används i. Varje
ny användare av mobiltelefonen
skapar nytt värde för de övriga användarna.

Den speglar inte bara mängden
kunskap utan också resurser som
strukturer, relationer och processer. Nästa steg är att utnyttja detta
till ett verkligt analys- och styrinstrument baserat på måtten på
kunskap.
Tre nivåer:
1. Visualisera det intellektuella kapitalet.
2. Dra nytta av det i form av bättre
beslut.
3. Möjlighet att göra objektiva avvägningar om vilka beslut som
krävs och vilken avkastning detta kan ge.
- Konsultverksamhet är ett ex-

empel: Mycket kunskap genereras
genom att använda system och
processer. När den används tillsammans med kundrelationen kan
den omvandlas till värde - pengar.
De omdiskuterade IT-bolagen är
ett exempel på problemen att värdera kunskapsintensiva företag.
- Marknaden får inte de rätta
signalerna utan den rätta informationen och företagen i sin tur misstolkar marknadens utslag.
Nyckeln till framgång är, som
vanligt, pengar.
- Det är först när ekonomidirektörerna ser behovet av att redovisa
värdet av det intellektuella kapitalet som utvecklingen tar fart på allvar. För två år sedan blev vi kontaktade av utomstående två gånger
i halvåret. I dag är det 25 personer i
veckan som hör av sig och vill veta
mer om vad vi håller på med, säger
Göran Roos.
Eva Andersson

Wildfire är ett program som baseras på video, studiematerial och
gruppdiskussioner.
Självstudier
Det behövs ingen tränad studieledare, utan kursen bygger på självstudier i grupp. 140 personer i Burgess Hill har genomgått utbildningen.
Av dem säger 98 procent att de
skulle rekommendera kursen till
andra.
- Vi genomförde också ett självtest både före och efter kursen, där
det framgick att de anställdas uppfattning om Ericsson vad gäller hur
företaget tar hand om sina kunder
hade förbättrats med 12 procent,
säger Mike Henson, chef för Wildfireprogrammet.
Upplevelsen viktigast
- Vi har försökt att lägga till lite
känslor och passion i begreppet
kundtillfredsställelse. Det handlar
inte bara om att trimma processer
och snabba på leveranser. Upplevelsen är allt. Det handlar om
vad kunden känner, säger Paul
Humphries.
För mer information kontakta:
paul.humphries@etl.ericsson.se.
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"En v a n a n v ä n d a r e
k u n d e i n t e ha
designat det bättre."

- STEVE
Linx

MONTGOMERY,

chefsingenjör

pa

Technologies.

dra-och-släpp

Infiniium-serien med
priser från 87 530:-*

mätningar

LAN
anslutning
Bekanta

Windows 98*

5 0 0 MHz upp t i l l 1,5

Interface

GHz bandbredd

Nya funktioner

o »

Upp t i l l 8 Gsa/s

Histogram

£)

samplingshastighet

ögondiagramsmätningar

u

Avancerad triggning

Färggraderad
efterlysning

Som sä många andra ingenjörer var

utgångspunkten som vägledde oss under

-^

sig av sitt

Steve Montgomery av den uppfattningen att

vårt deskjnarbete. Vi beslöt oss för enkla

de flesta oscilloskop fungerade riktigt bra -

lösningar när det föll skj naturligt t ex att

får han mer tid till annat än att brottas med

på pappret, vill säga. I den reella

trycka på en grön knapp för att kontrollera

oscilloskopet - vilket innebär att han får gjort

arbetssituationen var de
inte lika användbara.
"Infiniium gör

Nu finns också
kommunikationsmask som
tillbehör!

det gröna spåret på skärmen.
Och när så krävdes, för mer
sammansatta lösningar som att

arbete. Kort och gott så

jobbet snabbare Det borde bara få finnas
smidiga oscilloskop. Nu finns Infiniium.
Infiniium erbjuder en ny syn på

i n t e processen k o r t Men

basera Interface på Windows 98* för dra-

m y c k e t smidigare."

och-släpp-mätningar - även för de mest

Kontakta HP Test- & Mätsystems kundcenten

avancerade mätningarna. LAN-anslutning

telefon 08-444 22 77, fax 08-444 25 25,

Han slipper tänka pä oscilloskopet och kan

var ett självklart val Vi vågar påstå att det

E-post test-measurement@swedeniip.com.

därför ägna heta sin uppmärksamhet på

hädanefter blir enklare för Steve att både

Mer teknisk information hittar du på:

själva arbetsprocessen. Detta var också

kunna dokumentera såväl som dela med

www.hp.com/lnfo/lnRniiuml5

Infiniium passar in i Steves tankestruktur.

oscilloskop.

Du är också välkommen att besöka Test- & Mätsystems hemsidor www.tm.hp.se.
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Samarbete
ger bättre
produktion
Fabriksledningens dagliga morgonronder ute i fabriken.
Montörer som lär känna den interna kunden och
produkten på plats i Gävle.
Det är två viktiga delar i det stora förbättringsarbete som
skett i Ericssons fabrik i Nynäshamn söder om Stockholm.
Sara Thunman och hennes kolleger arbetar i Nynäsfabriken, där programmet Bright Light ska införas.

På ett år har leveransprecisionen förbättrats
från ett snitt på 5,1 procent under 1998 till
2,1 procent räknat på perioden januari - maj
1999. Målet för 1999 är att komma ner i en
procent försenade leveranser.
I Nynäshamn tillverkas en fördelar- och
distributionsenhet för radiobasstationer, en
så kallad CDU, som står för Combining and
Distribution Unit. Det var försäljningsframgångarna för den produkten som tydliggjorde behovet av ett förbättringsarbete.
Produkten finns för olika frekvenser och
CDU-D är en variant som ger hög kapacitet
på varje antennpar och därför passar i tättbebyggda områden. Den är konstruerad av
Ericsson Radio Access för att vara en nischprodukt med tillverkning i mindre skala.
Den årliga produktionen var tidigare ungefär 1 000 stycken. Att bygga en CDU-D var
ett riktigt hantverk och tog 14 timmar.
För ungefär ett år sedan blev denna
CDU-D en storsäljare på den kinesiska
marknaden och samtidigt en flaskhals i
basstationsleveranserna till Utmarken i
Gävle, som är Supply Unit (SU) för GSM
och i Ericssons nya organisation tillhör
GSM system i Kista. För att klara behovet
startade ett omfattande förbättringsarbete i
Nynäshamnsfabriken.
Chefen går ronden

- För att fä personalen medveten om vår besvärliga situation och få dem delaktiga införde jag dagliga morgonronder. Fabriksledningen
gick runt i fabriken och
personalen hade möjlighet att ställa frågor, berättar Håkan Sundqvist,
som är fabrikschef.
- Först var medarbetarna lite undrande, men
snart växte intresset och Håkan
de började ställa frågor. Sundqvist
Mycket rörde leveranstider, materialstörningar och till vilket land
produkten skulle gå.
Dessa fabriksronder tog mellan en och en
halv till två timmar och Håkan Sundqvist
tycker att de var värda varje minut. Nu är de
dagliga ronderna ersatta av en fabriksrond i
veckan.
Christer Johansson är chef för den verkstad som tillverkar CDU-D. Totalt är det 200
personer, av vilka 60 är inhyrda, som arbetar
på denna verkstad.
Han berättade att arbetssituationen för ett

år sedan var ohållbar med ständig övertid
och "dygnet runt"- jobb.
- Ett led i förbättringsarbetet var att införa
så kallad behovsstyrning, först i vår verkstad
och sedan i hela fabriken,
säger Christer Johansson.
Enkelt förklarat handlar det om att använda alla resurser på bästa sätt,
både vad gäller personal,
utrustning och arbetsytor. Genom en del praktiska åtgärder fick man
bland annat bort "flaskChrister
halsarna" i tillverkningsJohansson
flödet, kvalitetsproblem
blev synliga och kunde åtgärdas snabbare
och produkter som var påbörjade men inte
avslutade blev inte liggande. Idag produceras
samma volym som tidigare men med 21 personer mindre.

- Under våren har jag varit i Gävle en
vecka och jobbat och det var verkligen mycket givande, berättar Lotta Löfgren, som är
montör i Nynäshamnsfabriken. Hon fick se
den färdiga basstationen. Det är i den som
"hennes" produkt, CDU-D, finns.
- Nu förstår jag varför det är så viktigt att
även små detaljer blir rätt. Min kund är inte
längre anonym och därför känns jobbet roligare, säger hon.
Samarbetet med Gävle har nu utökats
så att personal därifrån åker till Nynäshamn.
Korta ledtider med "Bright Light"

Arbetstempot har blivit lugnare

- Trots att vi tillverkar lika mycket med
mindre personal så har arbetstempot blivit
lugnare. De olika teamen hjälper varandra
och arbetsuppgifterna har breddats genom
att medarbetarna själva beställer hem det
material som behövs, berättar Bernt Andersson, som är arbetsledare. Ett av teamen testar
själva, något som också är nytt.
Runt om i fabriken finns informationstavlor som används av de olika arbetsteamen
när man tillsammans planerar arbetet.
För att skapa förståelse för hur viktig kvaliteten är och lära känna kunden, i det här

Foto: Lars Aström

Dan Norberg är en av de 835 fast anställda
medarbetarna i Nynäsfabriken.
Foto: Lars Aström

fallet Supply-enheten i Gävle som bestyckar
basstationerna, så har man gjort försök med
arbete på plats i Gävle. Det har fallit så väl ut
att det nu införs i hela fabriken.

Bright Light är ett program som pågår eller
ska införas på fabrikerna inom affärssegmentet Nätoperatörer. Det är en vidareutveckling av modellfabrikskonceptet, som tidigare införts på fabrikerna inom det före
detta Mobilsystem. Bright Light handlar bland
annat om att nå exceptionellt korta ledtider
och att ha kunden i fokus.
- Det känns som att vi här i Nynäshamn
redan tagit ett viktigt steg i Brigth Light-programmet. Medarbetarna är både vana vid
och öppna för förändringar och kunden
kommer allt mer i fokus genom de personliga kontakter som knyts med Supply-enheten
i Gävle. Personalen kan vara stolta över vad
vi åstadkommer här i fabriken och det gäller
speciellt det vi gjort under det senaste året,
avslutar Håkan Sundqvist.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@ime.ericsson.se

KORT OM NYNASHAMNSFABRIKEN
Fabriken har idag 835 fast anställda och drygt 230 inhyrda personer. 80 procent av tillverkningen
är antenn-nära produkter, ANP,
där fabriken är så kallad masterfabrik, alltså huvudansvarig.

Det krävs...

En viktig ANP-produkt är
CDU, Combing and Distribution
Unit för basstationer. Denna
möjliggör att flera sändare i en
basstation kan dela på en antenn.

CDU-erna levereras till supplyenheten i Gävlefabriken, där
de monteras i basstationerna.
Förutom ANP-produkter tillverkar
Nynäshamnsfabriken
även basstation och växel för

»många komponenter..

Mobitex. En annan produkt som
tillverkas på fabriken är TMA, Tower Mounted Amplifier, en
mastmonterad förstärkare som
levereras direkt till de externa
kunderna.

..för att förändra.
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Ericssons värderingar
testas i fjällvärlden

fMX^W&^^^^M

Det gäller att ta sig från kust till kust - 6 5 0 kilometer från Narvik i Norge ner till
Luleå vid Bottenvikskusten i Sverige under en dryg vecka. Bergslöpning, orientering,
kajakpaddling, forsränning, myrvandring på skidor, grottkrypning, cykling och glaciärvandring är några av de sätt lagen tar sig fram på. Tävlingen går i sommar och heter
The Endless Odyssey, T.E.O. Ericsson är huvudsponsor.

- Vi tror att multisporttävlingar av den här
typen är ett utmärkt sätt för Ericsson att synas, visa på mervärde och sprida våra värderingar. Tävlingen iscensätter Ericssons värderingar i praktiken och vi får en bra möjlighet
att visa att våra produkter tål tuffa tag och är
pålitliga, säger Michael Dömstedt på Ericssons
Sverigebolag. Det är motsatsen till SVT:s
Robinson-tävling. Multisport handlar om
planering, kunskap, mental styrka, uthållighet, sammanhållning och professionalism.
Det var på Nya Zeeland det började för 15
år sedan, med triatleter som tröttnat på asfalt. Idag finns det ett stort antal olika
äventyrs-, eller multisporttävlingar, i
världen, bland annat i USA, Frankrike
och Spanien. De största tävlingarna är
Raid Gauloises och Eco Challenge. Att
det krävs uthållighet, professionalism
och medmänsklighet är inte svårt att
förstå när man tar del av planerna för
årets upplaga av The Endless Odyssey.
Följ tävlingen på www.multisport.nu
som kommer uppdateras löpande.
Erik Ahlström är mannen som arrangerar tävlingen. Och han är ingen
nybörjare. Multisporttävlingen Åre Ex-

treme Challenge, Kebenekaise Classic och
Fjällräven Extreme Marathon är också hans
verk.
- The Endless Odyssey kommer att bli en
av världens längsta och mest spektakulära
äventyrstävlingar. Med fjällvärldens natur
och med midnattssol 24 timmar om dygnet
är denna tävling unik i världen, säger Erik
Ahlström.
Drygt tio lag är anmälda till årets tävling i
slutet av juli. Tävlingen är uppdelad i etapper
om 12 till 36 timmar. Varje lag består av fem
personer, varav en måste vara kvinna. Varje
lag har även med sig en assistent. Assistenten är
ovärderlig och har en mycket viktig roll att fylRollen kan liknas vid depån i en Formula 1tävling. Allt måste klaffa till 100 procent.
Deltagarna ska ha mat, vätska, service på
utrustning, tillsyn av skavsår med mera.
Ericssons vatten- och stötsäkra telefon R 250s PRO kommer att få mycket publicitet i samband med tävlingen
och sättas på prov i sitt rätta element.
För att säkerställa GSM-täckning och
Under tävlingen The Endless Odyssey
testas R 250s PROs i sitt rätta element

Det krävs en hel del uthållighet professionalism och medmänsklighet av deltagarna i The
Endless Odyssey som Ericsson sponsrar.
Foto: Patrick Trägårdh

kapacitet under tävlingen samarbetar Ericsson med Telia. Under normala omständigheter är stora delar av bansträckningen näst intill helt obefolkade. Därför sätts det upp ett
antal tillfälliga basstationer för att klara anstormningen.
- Vi utvärderar marknaden och de tekniska förutsättningarna för GSM PRO, säger
Jörgen Jonsson, ansvarig för företagsförsäljning på Telia Mobile.

Han ser fram emot att använda GSM PRO
under realistiska förhållanden i samband
med multisporttävlingen.
Kontakten återkommer i augusti med mer
om årets tävling.
Patrik Linden

patrik.linden@lme.erics5on.se
E i www.multisport.nu

TCM tillhandahåller lösningar
och produkter för att tillgodose
de behov Ericsson har inom
området IT.

Ring vår Ericsson-grupp för ytterligare
information!
Stockholm
Göteborg
Lund

08-625 88 0 0
031-701 4 0 0 0
046-33 3 0 0 0

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

spjutspetskompetens inom följande affärsområden: Tjänster, Licens & Applikationer, Finans & Förvaltning. Säkerhet, samt Consumer (hemdatorpaket).
För att ge bastå kvalitet har vi ett nära samarbete med marknadsledande leverantörer som Compaq, Hewtett Packard, Toshiba, Microsoft, Novell, Cisco
m. fl. Telefonnummer TCM Stockholm 0 8 * 2 5 88 00 TCM Göteborg 031-701 40 00 TCM Lund 046-33 30 0 0

KTCM
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NOTERAT

Telekomdagarna bara växer
Årets upplaga av Telekomdagarna flyttade till Sollentunamässan efter tio år på Berns i
Stockholm. Allting har blivit större, seminarierna, montrarna med mera. Förutom
Ericsson märktes Cisco Systems, 3Com, Netcom Consultants, Lucent Technologies och
Nortel bland ett 60-tal utställare.
Ericssons monter var uppbyggd efter kundernas intresseområden. Temat var "Det händer
nu! Vad gör du?"
- Vi ville visa att vi inom Ericsson har den
bredd av produkter och lösningar som behövs
för att möta dagens och morgondagens kommunikationsvärld. Allt från Bluetooth till vårt
utbud av routrar visades, förklaradejoséphine
Edwall-Björklund, informationsdirektör på
Ericsson Sverige.
I montern märktes förutom UMTS/
WCDMA e-boxen, iPulse och Jalda (en metod
för säkra betalningar över nätet). Andra produkter och tjänster var Ericsson Virtual Office,
EVO, och GM 12, en GSM-modul som möjliggör maskin-till-maskintillämpningar för styrning av till exempel larm och elmätare.

- Jalda är en ny, öppen betalmetod framtagen för att hantera den
snabbväxande
handeln
över Internet på ett enkelt
och smart sätt, berättade
Patrik Centellini, EHPT.
Med Jalda kan man betala från vilken terminal
som helst som har tillgång
till Internet, till exempel Patrik Centellini
mobiltelefon, TV eller dator.
Jalda hanterar dessutom sessionsbaserade
tjänster som musik, spel och IP-telefoni. Detta
möjliggör nya tjänster, där du bara betalar för
tiden du faktiskt använder.
- Vi visade även mobiltelefoner, sa Åsa Lin-

delöw, ansvarig för marknadskommunikation
inom Ericsson Sverige. De flesta av våra kunder var naturligtvis nyfikna på Ericssons senaste modeller.
-Telekomdagarna är en mycket bra mässa/konferens, som många
kvalificerade kunder besöker. Det innebar att ett
flertal kunder bokade tid
med oss i förväg för visning. Naturligtvis bidrog
vårt värdskap för IP-telefoniseminariet också till
att vi fick många besökare i Eva Wahlborg
vår monter, berättade Eva
Wahlborg, Account Telia Telecom inom Ericsson Sverige.
Under mässan var Ericsson bland annat
värd för två heldagsseminarier runt IP-telefo-

Text och foto Karin Bergman

Kolmårdsresan slår nya rekord
Årets Ericssonresa till Kolmården slog alla
tidigare rekord. Över fyratusen anställda
med släktingar och bekanta tog chansen
att följa med den 5 juni. Det är tionde
året i rad som Ericsson åker till
Kolmården.
Safariparken och Delfinariet var som vanligt
resans höjdpunkter.
Förutom Kolmårdens egna attraktioner
fanns Barbershop-gruppen Extra al(l)t från
Ericsson i Kista med Eva Trozell, Jens Henriksson, Jan Christensen och Per Höglin på plats.
Leif Bölke på Employee Activities & Events
var ansvarig för resan och hade mycket att stå
i denna dag. Allt från att hjälpa barn som tappat bort sina föräldrar till att hålla ordning på
de 57 bussarna och över 200 bilarna med
Ericssonbesökare i parken.
- Utan alla dessa ideellt arbetande männi-

Kriossana Lertphaibool serverade
thailändsk mat under festivalen.
Foto: Peter Nordahl

Asienfestival
i Stockholm
>• Ett Asien i miniformat fanns i
Stockholm när Ericsson var med och
stödde Asienfestivalen. 50 000 personer kom under förra helgen. Ett tiotal
länder fanns representerade. Förföriska dofter från flera stånd med asiatisk
mat spreds över området, där det gavs
flera tillfällen att stifta bekantskap med
asiatisk kultur.

Vattenfestivalen
drar igång igen

skor skulle det inte bli något alls! Ett stort tack
till alla, säger Leif Bölke.

Vivian Marco och Bourelly Robyn, resenärer
till Kolmården, tar sig en godis- och fikapaus.
Foto: Leif Jäderberg

>• Så var det dags igen för årets Vattenfestival som pågår mellan den 6 och 14
augusti 1999.
Du kan köpa Vattenpass billigare genom Employee Activities & Events. För
endast 50 kronor i Ericssons butiker.
Ordinarie pris är 99 kr.
Du kan handla på följande platser:
Kista - Erishop
HF - Grottan
KK-KK-butiken
ÄL - Konferensen Hus 21

Lars-Erik Wretblad

Pröva framtidens talkodare
Talkvalitet blir utöver datakom ett viktigt konkurrensmedel i framtidens mobiltelefoni.
Ericssonanställda i Stockholmsområdet har nu möjlighet att testa de nya talkodarna.
Forskningsavdelningen Audio and Visual
Technology Research i Kista arbetar med taloch bildbehandling.
Bland annat utvecklas nya talkodare för
mobiltelesystemen.
- Vi har fortlöpande lyssningstester för att

utvärdera algoritmerna till de nya talkodarna.
Testerna tar cirka en till två timmar och alla
som är intresserade är välkomna hit, säger
Gunilla Berndtsson på forskningsenhetens
ljudlabb.
Under lyssningstesterna kan det till exempel

FIRMA ERIC & SON

gälla att bedöma talkvaliteten på ett antal meningar som spelas upp med olika röster och
olika talkodare.
En särskild webbsida finns för den som vill
anmäla sitt intresse för att vara med på ett
lyssningstest.
t 3 http://research.ericsson.se/lyssningstest.
html

Växa drakbåten
och anmäl dig
>• Glöm inte att anmäla ditt lag till
Drakbåtspaddlingen, som för Ericssons del äger rum den 12 augusti med
stor firmafest, Best In Show med mera.
Anmäl på e-mail till:
leif.bolke@lme.ericsson.se
E3 http://fritid.ericsson.se
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Pensionärsföreningen
Kansliet stänger för sommaren den 1
juni och öppnar igen den 19 augusti.
Höstens programblad kommer att
skickas ut i mitten av juni. På vår telefonsvarare kan Du göra din intresseanmälan till de aktiviteter som ligger närmast i tiden. Eventuella avgifter betalas snarast via postgiro.
Har Du något annat som vi behöver veta, lämna detta på telefonsvararen 08-719 1877.
Styrelsen önskar en trevlig och
skön sommar.

Nr. 11. 24 juni, 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

I maj 1952 såg 18-åriga Märit Rådström
en platsannons från Svenska Radio
Aktiebolaget på Kungsholmen i Stockholm.
Hon fick jobbet och nu, fyrtiosju år senare,
den sista juni i år, pensioneras hon från
samma företag som idag heter Ericsson
Radio Systems.
- Det har varit en jätterolig tid och
roligast var det när datorn kom. säger hon.

venska Radio Aktiebolaget, SRA, bildades 1919 av LM Ericsson, AGA, samt dåvarande ASEA och hade 1952, då Märit
Rådström anställdes, ungefär 800 anställda.
Den viktigaste produkten som tillverkades och
såldes var radioapparaten Radiola. Märit började på ekonomiavdelningen på SRA och har
sedan fortsatt att arbeta med ekonomi, mest
med leverantörsreskontra och bokslut.
- Ibland hände det att kunderna betalade
med växlar, som man måste lösa in, minns hon.
Hon berättar också att den första månadslönen var 325 kronor och att arbetsveckan de
första åren omfattade halva lördagen.
Märit har hunnit uppleva många byten av
ekonomisystem och hjälpmedel som bokföringsmaskiner och fakturor på hålkort. Roligaste tiden var när datorn kom in i jobbet, tycker
hon. Många arbetsuppgifter blev både lättare
och intressantare då.

S

PA GANG

Fredag 23 juli: Ericsson presenterar sin finansiella
halvårsrapport för 1999.
Torsdag 12 augusti: Ericssons dag på Drakbåtsfestivalen 1999 i Stockholm. Underhållning och show.
Mer information på fun.ericsson.se
SEDAN SIST
Ericsson har gjort en rad uppköp av Internetbolag. För
30 miljoner dollar har Ericsson köpt 75 procent av
danska Internetbolaget Telebit. För 13 miljoner dollar
har Ericsson köpt en minoritetspost i isländska
Oz.com och för 5,5 miljoner dollar en minoritetspost
i San Fransiscobaserade Saraide.com.
Ericsson presenterar mobiltelefonnyheter på CommunicAsia som pågår i Singapore mellan den 22 och 25
juni.
PA NYA JOBB

Så h8r såg broschyrerna ut för den populära Radiola under 1950-talet

Akrobatik som bevis
Hugo Blomberg, som var VD när Märit började, minns hon som en herre med tämligen hett
humör. Historien berättar att han ställde sig på
händerna för att övertyga LM Ericssons ledning och Televerket, att SRAs första personsökare satt kvar i bröstfickan utan clips men med
friktionsband av gummi.
De första testerna med ett mobiltelesystem
som ägde rum i mitten av 1950-talet märkte
Märit inte så mycket av. Däremot var det fart
och mycket aktivitet runt Ake Lundqvist, när
han 1963 blev chef för den nybildade mobilradioavdelningen och senare VD för bolaget.
1976 hade lokalerna på Alströmergatan 12
på Kungsholmen blivit för små och företaget
flyttade till Kista.
- Det var rena landet, Kista centrum fanns
inte och SRA var det första företaget här ute.
Efter ett halvår kom Rifa, alltså nuvarande

Ledningsgruppen för nya affärsenheten CDMAsystem i San Diego, Kalifornien, är utsedd. Åke Persson är chef för enheten, Jan-Anders Dalenstam ansvarar för affärsutveckling och strategisk marknadsföring. Dave Munsinger ansvarar för produktutveckling i Boulder, Colorado, och Houtan Dehesh för produktutveckling i San Diego. Personalchef är Tony
Chartrand medan Håkan Persson är ekonomichef.
Hans Karlsson är ny chef för Ericsson i Oman.
Abbas Abdallah-Khodja har utsetts till ansvarig för
Ericssons tekniska kontor i Algeriet
Robert Buckley är ny chef i Santa Barbara, Kalifornien, för produktenheten Accessprodukter inom affärsenheten Datanät och IP-tjänster.
Alan Atkins är ny chef för den nya marknads- och försäljningsdivisionen inom Ericsson Cables.

47 år på Ericsson
Ericsson Components, berättar Märit. Själv
bodde hon i lärfälla och det var mycket dåliga
tvärförbindelser. I takt med att verksamheten
växte och SRA 1983 blev Ericsson Radio
Systems, blev de internationella kontakterna
allt fler för Märit. Det var Ericssonbolag runt
om i världen som hon hade kontakt med när
det gällde betalningar mellan bolagen. En lustig händelse var när det en dag plötsligt stod en
hel basstation, de fanns inte i micro då, utanför
hennes rum med adress Märit Rådström.
- Den kom från USA och skulle egentligen
till Ericsson Radio Access, men avsändaren kände tydligen bara till mitt namn, skrattar hon.
Australienkontakter
Eftersom det var samma medarbetare som
Märit hade kontakt med på utlandsbolagen,
blev hon riktigt bekant med flera personer
utan att de träffades. En sommar åkte dock
hennes kollega på Ericsson i Australien till Sverige på semester med sin fru och kom och hälsade på Märit. Under de senaste åren har hon
inte haft utlandskontakter utan i stället arbetat
med ett 30-tal bolag i Sverige.
Som pensionär ser Märit fram mot sommarens båtturer, cykling och skidåkning i vinter.
- Det har varit väldigt roliga 47 år och visst
kommer jag att sakna arbetet och framförallt
arbetskamraterna. Med den takt utvecklingen
har nu, så kommer jag nog inte att känna igen
mig om jag kommer och hälsar på om två år,
avslutar hon.
Radiola var den viktigaste produkten på Svenska Radio Aktiebolaget nar Marit
' 1952. Reklamaffischen är från 1942. Foto: Lars Åström

Gunilla Tamm
guniOj.tamm#lme.ericsson.se

^ / ^ * 4 t * / ^ * * * *
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

IHjliMiJ

• Här finns aktuella lediga
tjänster inom Ericsson.
Tjänsterna utannonseras
också på Rekryt:
http-J/rekryt.ericsson.se/
För att annonsera i Jobbnyttbilagan, skicka in era
annonser via era Personalavdelningar till Rekryt.
Annonsansvarig:
5uvi.nurmi@lme.ericsson.se
• Nästa JobbNytt kommer
12 aug.

UPPDATERAD 14 JUNI
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Business Control
Produktenheten Switching & System Offerings är
ansvarig för att leda Wireline Systems operatörer in i
den nya telekomvärlden, där data och tele går samman.
Switching & System Offerings 7000 medarbetare världen över, erbjuder en bred portfölj av produkter och
lösningar, bl a Next Generation Switch (NGS).

Financial Controller
Vi söker en drivande, analytisk och strukturerad person som kan axla rollen av Financial Controller för
PU Switching and System Offerings. Verksamheten
omsätter mer än 20 BSEK per år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att
koordinera och sammanställa den konsoliderade finansiella rapporteringen och att stötta ledningen med
analyser och presentationsmaterial. Du skall även
delta i marknads- och konkurrent analyser samt initiera och genomföra olika förbättringsprojekt.
Det är oerhört viktigt att den finansiella rapporteringen är korrekt, och analyserad på ett sådant sätt
att ledningen får ett bra beslutsunderlag och fattar
rätt beslut. Vår finansiella controller har därmed en
mycket viktig roll och ett nära samarbete med ledningsgruppen.
Du kommer att ansvara för vårt team med dedicerade finansiella controllers som har ansvar för R&D,
Net Sales/Orders Booked och Cost of sales.
Du är civilekonom med ett par års erfarenhet inom
Ericsson och financial control. Kunskap om Ericssons
olika rapporteringssystem är önskvärd liksom förmågan att arbeta självständigt under högt tempo utan
att samarbets- och initiativförmågan blir lidande.

Marknads Controller/
Verksamhetsutveckling
Marknads Controllern ansvarar för den månatliga
uppföljning och kvartalsvis prognosen avseende fakturering och orderingång för PU Switching & System
Offerings. Arbetet innebär nära samarbete med Wirelines kundgrupper för att producera högkvalitativa
analyser och kommentarer avseende marknadsutvecklingen för våra produkter och lösningar globalt.
Du skall även i nära samarbete med enhetsansvarige
Business Controllern säkerställa att vi arbetar på ett
optimalt sätt, att våra arbetsprocesser stödjer vårt
arbete. Det innebär bl a att uveckla och införa nya
rutiner och arbetssätt inom Business Control.
Du är civilekonom med flera års erfarenhet av
financial eller business control inom Ericsson, gärna
på en marknadsenhet. Du skall vara initiativrik, resultatorienterad och ha lätt för att samarbeta och sätta
dig in i andras situation.

R&D och
Projekt Controller ansvarig
Vi söker en enhetscontroller med ansvar för en stor
del av vår forsknings och utvecklingsverksamhet.
Du skall säkerställa att enhetsansvariga samt projektledare får stöd i ekonomifrågor samt säkerställa
att linjeekonomer och projekt controllers arbetar på ett
strukturerat och optimalt sätt och är rätt bemannat.
Vi vill att du är civilekonom med att par års arbetslivserfarenhet. Som person måste du vara drivande,
flexibel och resultatorienterad.

Inköps Controller
Vi söker en drivande, kreativ och noggrann ekonom
som kan verka i vår inköps organisation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att kuna analysera kostnader, leverantörers finansiella styrka och
priser, samt utveckla pris och kostnadsmodeller. Du
skall kunna lägga upp rutiner och processer för viss
lagerhantering som vi har med våra leverantörer.
Dessutom kommer du att hålla ihop enhetens budget. Du kommer att arbeta med våra leverantörer,
med våra supply enheter och produktledningar. Det
kommer att innebära en del resor.
Du är civilekonom med erfarenhet av financial
eller business control inom Ericsson. Du skall vara
initiativrik och ha lätt för att samarbeta och sätta dig
in i andras situation.

IS/IT ansvarig
för Business Control

Sekreterare/ekonomiassistent
Vi söker en sekreterare som kan assistera oss i vårt
dagliga arbete, med hantering av resor, tidrapporter
etc, med andra ord vara oljan i maskineriet.
Dessutom vill vi att du är Business Controls webmaster. Som webmaster kommer du att ha ett huvudansvar för struktur, grafisk lay-out, innehåll och uppläggning av vår hemsida i samarbete med S&SO
web-master.
Du skall även handha uppdatering och kvalitets
kontrol avseende S&SO inventarie-listor samt ekonomisk uppföljning och prognos av ett antal kostnadsställen.
Som du ser är arbetsuppgifterna många och varierande och kan dessutom i viss mån anpassas till dina
önskemål.
Du skall vara utåtriktad, serviceinriktad och resultatorienterad. Utbildning för att göra hemsidor respektive ekonomi kommer du att få av oss om du inte
redan har den.
För ytterligare information kontakta:
Aline de Marie, tel 08-719 83 94
E-mail: aline.de-marie@etx.ericsson.se
Anna-Karin Berry, HR, tel 08-719 00 66
E-mail: anna-karin.berry@etx.ericsson.se
Sänd din ansökan till:
Ericsson Telecom AB
TV/ETX/X/XC Anna-Karin Berry
12625 STOCKHOLM
E-mail: anna-karin.berry@etx.ericsson.se

Vi söker dig med ett stort intresse för affärsstödssystem, som vill fokusera på realiserbara förbättringar
inom IS/IT samtidigt som det stöder vår verksamhet
och de processer som vi jobbar inom.
Du kommer att jobba nära verksamhetsutveckling
inom S&SO och oss inom Business Controll. Vi behöver
någon som kan minska antalet hjälpmedel, prestandan på dem och inte minst kvaliteten på innehållet.
Visionen är att det ekonomiska utfallet, prognoser
och planer skall vara globalt tillgängligt med samma
information med flexibelt rapporteringsfbrmat.
Du skall jobba tillsammans med vår IS/IT ansvarige för S&SO.
Lämplig bakgrund är civilekonom eller civilingenjör inom data, med ett par års erfarenhet av IS/IT eller
business control inom Ericsson. Du skall vara resultatorienterad, uthållig och bra på att hitta nya enkla
lösningar till komplicerade problem.

Make yourself heard.

ERICSSON
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JOBBNYTT
cess AB KI/RSA/HPS Bettina Jensen Box 11, 164 93
STOCKHOLM bettina.jensen@rsa.ericsson.se

administrator/ secretary today this could be a good
way of finding a new challenge and interesting job
for the future.

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON.
STOCKHOLM

Contact: Eva Malmberg, +46 8 757 0180 Application: OPERATIONAL DEVELOPMENT Ericsson Radio
Systems AB AH/HS Elisabet Grahl 164 80 Stockholm,
elisabetgrahl@era.ericsson.se

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
STOCKHOLM. INTERNATIONAL ASSIGNMENTS

Handläggare
International Assignments ansvarar för kontraktsvillkor och förberedebeträning för personal i utlandstjänst inom Ericssonkoncernen. Vi är 27 personer
på avdelningen varav 15 handläggare. Vi söker nu
en kompetent handläggare. Detta är ett mycket bra
tillfälle för Dig som vill bredda Din kompetens och
knyta nya kontakter inom koncernen. För närvarande år antalet kontraktsonställda ca 3500 personer
som till största delen rekryterats från Ericssonbolag i
och utanför Sverige.

• Som handläggare för en region eller grupp av länder arbetar Du i huvudsak med att utveckla och följa
upp generella och landspecifika villkor samt koordinera och administrera personal på långtidskontrakt
Dessutom arbetar vi med en mängd andra frågor i
samband med utstationering och hemkomst som innebär ett både brett och intressant arbetsfält
Dina viktigaste kunder/uppdragsgivare är bolagschefer samt personal-chefer runt om i världen, vilket innebär att Du kommer att få ett mycket brett internationellt kontaktnät inom koncernen. Arbetet är
mycket utvecklande och Du kommer att arbeta tillsammans med många unga och positiva människor.
Arbetsbelastningen kan stundtals vara hög.
Du som söker har akademisk examen samt behärskar engelska obehindrat i tal och skrift Det är en
fördel om Du själv har rest mycket bott eller arbetat
utomlands. Du bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen.
Kontakta: Ulf Grufman 08-719 31 43
uK.grufman@lme.ericsson.se. Ansökan: Utlandspersonalman Telefonaktiebolaget L M Ericsson
HF/LME/P Mats Bjerlöv 126 25 Stockholm mats.bjerlovelnieericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Qualified Secretary
ERAAI Business Management New Accounts, is the
marketing * sales organisation for new accounts
and all UMTS business at CSM Systems. LI also has
the functional responsibility within CSM Systems for
the following 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 w e 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: KI/ERA/U/PC Lars Tofft 08-404 42 72
lars.tofft@era.ericsson.se KI/ERA/U/PNC chris
Houghton, 08-404 49 14 chris.houghton@era.ericsson.se. Application: Secretary to Price Management
at LI Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LI/HA LiseLotte Ramneby 164 80 Kista, liselotte.ramneby@era.ericsson.se

Secretary
• We are looking for an experienced secretary to
support the Vice President Bernt Ericsson and his
staff (4 persons).
You will: Organize and assist the VP with meetings, travels, presentation etc Manage our web-site
Administrate and handle the economy of our projects. Support the staff in organizing meetings and
travels.
We are working in an international environment
why you must be serviceminded, fluent in english
and have a good knowledge of Ericsson. But most
important is a positive mind and ability to work independently. As from summer 1999 the location will
be Kista.
Contact: Maj-Britt Kihlfors (present position holder),
+46 8 719 4287 maj-brrttkihtfors@ericsson.com
(HF/LME/DTR) Application: Ericsson Radio Systems
AB ERA/T/HS Elisabeth Sandström Torshamnsgatan
23, elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND

Administratör
Ericsson Datacom & IP Services is a business unit
within the Network Operator segment, which targets
solutions for Fixed and Wireless Networks. Ericsson
Datacom & IP Services is focusing on providing datacom products and network solutions for our customers, typically operators offering internet solutions
with the aim to provide connectivity and service delivery to their customers.
Customer Services within BU Datacom & IP Services ore responsible for the global support for our
products and systems when it comes to areas like
training, integration, verification and so forth. We
are some 70 people working at the head quarter in
Nacka Strand.
• We need an administrator, to be responsible for
all our assignments, transfer our costs to cost-of-sales and invoice our customers (external and internal
Ericsson).
You will together with our programme managers
handle all orders coming into Customer Services, as
well as be involved in our resource planning. You
will be working with our resource owners, project
managers, programme managers and order office.
The background suitable for this function is knowledge about Pluto, Dart and Fakol and the accounting systems within ETX in general. You are structured and you speak English fluently. If this is you,
please contact us!
If you forward your application by E-mail, please
send copy to Anna Semlind.
Contact: Anna Semlind , +46 8 42 22332 anna.sernlind@etxericsson.se, lesper Smith (Human Resources) , +46 8 42 21798. Application: PROJECT ECONOMY ASSISTANT Ericsson Telecom AB NA/ETX/D/H,
Christel Thörnqvist 131 89 Stockholm christeLthornqvist@etx.erics5on.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Sekreterare
Cellular Transmission Systems (CTS) är ett affärssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder
kompletta transmissionssystem för alla mobila
tilläw aningar. Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastn ktur och ger ökad kontroll, flexibilitet och tillWr'oynet
f t - att kunna möta kundernas krav pä snabba
fösnntvr krävs självständiga och kunniga medarbetare. C ~S består för närvarande av drygt BO personer och nu behöver vi utöka vår personalstyrka med
ytterligare personal.
• Som sekreterare för Network Supply enheten
kommer dina arbetsuppgifter bestå av dokumenthantering, beställningar, resebokningar, reseräkningar, kontroll av fakturor, besökservice, posthantering,
DHL-försändelser samt andra diverse administrativa
uppgifter. Tidigare erfarenhet av arbete inom Ericsson är meriterande.
Din bakgrund är gymnasieutbildning och någon
form av vidareutbildning, t.ex. sekreterarutbildning.
Du bör ha goda kunskaper i engelska och i MS Office. Som person är du initiativrik och inte rädd för att
hugga i med diverse uppgifter. Du är glad och tycker
om att ta hand om människor.
Kontakta: Mattias Onsten 08-404 28 52, Cecilia Biverot 08-404 20 35, Madeleine Koch, Personal 08757 17 49. Ansökan: Sekreterare Ericsson Radio Ac-

Administrator
• The Business Unit for TDMA Systems - BMOA is
looking for an administrator within the unit Operational Development of Business & Product Line Management (ERA/AK/U). The administrator will work
close to the TDMA Systems TTM coordinator and be
responsible for documentation of the TTM process
and for the information on the TTM web. The administrator will also be responsible for the operational
system within the unit (ERA/AK), which means to assure that the document handling is correct and that
the operational documents within the unit are
correctly updated.
The tasks will be to collect updated documents
from the different sections within the unit to store
the documents on a common drive, and finally to release the documents on the web. The administrator
will also act as the Managing Web Editor of the unit
The Managing Editor is responsible for the content
and usability of the Business & Product Line Mgmt
(ERA/AK) section of the Intranet The Managing Editor is responsible for managing the publishers and
for investigating any changes which might be needed to make the Intranet a better tool. The Managing
Editor is also a representative in the BMOA Intranet
council.
The person suitable for this job shall be well structured be able to work both independently and in
team have good knowledge in English, written as
well as spoken, have good knowledge about Microsoft Office software as well as html and web-techniques, have Ericsson knowledge For you who are an

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING

Projektadministratör
På avdelningen OSS Application Design & Semces
utvecklar vi applikationer och tjänster, framför allt
inom CSM OSS. Vi arbetar i delprojekt inom huvudprojekten för CSM OSS.
• VI söker nu en projektadministratör för arbete i
våra utvecklingsprojekt Arbetet omfattar sedvanlig
administration såsom protokollskrivande, dokumentadministration, hantering av websidor, ekonomisk
uppföljning mm. Arbetet omfattar även Produktadministration i form av PRIM-arbete och slutlagring i
GASK samt hantering av en del av våra MHOer för
felrapporter.
VI söker dig med erfarenhet av liknande arbete.
Kontakta: Bengt Carlsson tfn 013-284992 Email:bengtcarlsson@era.ericsson.se. Ansökan senast
990615 märkt ref nr 99-49 B: Ericsson Radio
Systems AB 1VA/FH, Gunnel Dellsten-Lundgren Box
1248,581 12 LINKÖPING E-mail: gunnel.dellstenlundgren@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Sekreterare
Enheterna Business Management South Asia och
Pacific Rim ansvarar för marknadsföring och försäljning av mobiltelefonsystem baserat på CSM standard. Enheterna finns i dag i Sundbyberg men kommer under sommaren att flytta till Kista. Vi söker en
kvalificerad sekreterare som skall arbeta med båda
dessa avdelningar.
• I tjänsten ingår sedvanliga sekreteraruppgifter så
som viss korrespondens, resebokningar, reseräkningar och tidrapportering. Du kommer även att planera
besök av både kunder och personal från våra lokalbolag. Vidare kommer du att arbeta med planering
och administration av utrullning av Value Base Selling workshops i hela region Middle East och AsiaPacific
Arbetet är självständigt och kräver en drivande och
utåtriktad person med stark känsla för service. För
tjänsten krävs goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint samt engelska. Tidigare erfarenhet av arbete som sekreterare är en extra merit
Kontakta: Gabrielle Wessel, +46 8 757 36 80 Eva
Fransson, Personal, +46 8 757 57 38. Ansökan: Avdelningssekreterare Ericsson Radio Systems AB
SG/ERA/LOHS 164 80 Stockholm, helga, holmkvist@era.ericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
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We deliver quality of service over converged
networks We provide staff with full onsite and offsite
mobility. We integrate computer and telephony applications on the desktop. We enable coordination of
all business interactions over the media of choice. In
essence, we help businesses forge enduring relationships with customers. Sales Support - Customer
relations and knowledge network The unit Sales
Support is looking for an administrative co-worker.

• Your tasks include the following responsibilities
among others. Customer relations. To be in contact
with Account managers to arrange Business meetings as a support in the sales process. To make orders to Customer visits and assist in making programs, estimated number of visits during a year is
around 60-70. Organization of Technical Advisory
Board, Global Customers Program at CeBit and Telecom.
You will assist at designing a virtual Sales Support
process by giving IT support, i e to support the Bid
Support process with templets and check-lists, to
handle and follow-up on inquirys regarding product
support for RFQ's. To gather and maintain Case stories and tender texts. Virtual Knowledge network.
You will also, in cooperation with the respective
unit build and maintain a database containing competence mapping for Customer relations, Commercial Helpdesk and Bid support. Another task is to be a
support for Commercial Helpdesk.
You are customer oriented, well structured and
service minded. You should have good ability to
communicate with other people and since there are
a lot of international contacts you need to have good
skills in the English language, both written and spoken.
Contact: Birgitta Wikström , +46 8 422 2337 birgitta.wikström@ebcericsson.se Application: Sales Support Ericsson Business Networks AB NA/EBC/BEES/HR Susanne Pettersson S-131 89 STOCKHOLM
susanne.pettersson@ebc.ericsson.se

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN

Secretary
Customer Services Solutions Europe, Middle East, Africa Our Services Mean Better Business Come and
join our international team!! We are looking for a
qualified secretary to support and assist us.
• You will be responsible for the unit's administrative flow, documentation, travel arrangements, time
reporting, invoice handling, personnel administration etc We need you to be a team player but also
able to work independently. Own initatives are very
much appreciated. You should have some year's experience as a secretary within Ericsson.
As we are working in an international and fast
changing enviroment it is essential that you have a
good knowledge of the English language. Command
of the MS-Office applications and Internet/Intranet is
a requirement
Contact: Gerard Delaney, gerard.delaney@etx.encsson.se Elisabeth Hedström 08-719 56 47,
elisabeth.hedstrom@etx.ericsson.se Application: Lena Averin Ericsson Telecom AB TB/ETX/YMN,
lena.averin@etx.ericsson.se

Sekreterare
• Du kommer arbeta med sedvanliga sekreteraruppgifter såsom dokumenthantering, resebeställning etc Dessutom ingår det i arbetsuppgifterna att
föra protokoll i olika forum, förbereda möten och seminarier samt arbeta som web administratör.
VI behöver Dig som kan arbeta självständigt och
fatta egna beslut som kan prioritera "rätt" även i ett
högt tempo, ha utpräglad servicekänsla samt gillar
högt tempo och förändringar. Du har vana vid att arbeta med office-paketet samt Internet/Intranet
Vi förutsätter att Du har mycket goda kunskaper i
engelska och franska eftersom Du kommer dagligen
ha kontakt både munttigen och skriftligen, med lokalbolag och kunder. Det är meriterande om du har
erfarenhet från internationellet företag.
Kontakta: Anita Andersson 046-19 39 86 anita.andersson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare Ericsson Mobile Communications AB Personalenheten
221 83 LUND

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Administrative Co-worker
Ericsson Communications solutions for enterprise
networks combine and improve advanced ways of
exchanging information via voice, data, video and
evolving future media. This requires a true understanding of how businesses and professionals interact - an understanding that goes far beyond meeting just the technological requirements. Our customers include owners of small to large enterprise
networks, local as well as multinational. We also offer solutions for Internet service providers.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Assistent
• Vi söker dig som vill jobba i en framgångsrik, expanderade och utmanade verksamhet VI på systemavdelningen för basstationen inom Produktenhet
Wideband Radio Networks, PU-WRN, och vår avdelningschef söker Dig som vill vara med och bidra i
Ericssons viktigaste utvecklings-projekt nästa generations mobiftelefonisystem WCDMA. Vi är en ung
organisation som just håller på att dra upp riktlinjerna för våra produkter och verksamheten. Du kommer att vara den sammanhållande länken på avdelningen. Vi erbjuder dig ett stimulerande, intressant
och självständigt arbete med både ansvar och befogenheter.
Arbetsuppgifter för dig kommer bl. a. att vara: Assistera avdelningschefen i hans dagliga arbete Ansvara
för avdelnings hemsidor och presentationsmaterial
Ta hand om nyanställda Planera och boka konferenser och resor för enheten Hjälpa till med verksamhetsbeskrivningar och linjebudget. Ansvara för en
fungerande avdelnings miljö Arrangera avdelnings
och projektevenemang.
Arbetet är självständigt och kräver en drivande,
utåtriktad och flexibel person med förmåga att prioritera och fatta egna beslut Du är serviceinriktad, tar
initiativ, har god samarbetsförmåga och lätt för att
kommunicera med andra människor. För tjänsten
krävs goda kunskaper i svenska och engelska samt
att du behärskar MS-Officepaketet Har du dessutom
Internet och god Ericssonkännedom är det en merit
Kontakta: Werner Anzill Tel 08-404 80 14
wemer.anzill@era.ericsson.se Anna Lindvall, personal Tel 08-404 76 62 Tel 08-404 76 62 anna.lind-

vall@era.ericsson.se. Ansökan: R/Hl 199 Ericsson Radio Systems AB R/HS Inger Holmgren 164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
ERICSSON TRADEMARKS AND DESIGNS.
STOCKHOLM

Sekreterare
LME/B tillhandahåller konsulttjänster inom varumärkes- och mönsterskyddsområdet
Vi driver varumärkes- och mönsteransökningar
mot registrering över hela världen tillsammans med
varumärkes/mönsterombud i varje land som är vår
kontakt mot resp. myndighet Registreringarna innebår ett legalt skydd för formgivningen av Ericssons
nya produkter samt Ericssons varumärken.

och samarbeta med andra människor. Arbetet kräver
goda kunskaper i engelska, samt att Du behärskar
MS-Office paketet och Internet/Intranet Önskvärt är
intresse för webfrågor och grundläggande kunskaper
i ekonomi. Du har arbetat som sekreterare i några år
inom Ericssonkoncernen. Vill Du jobba med kreativa
människor som arbetar med spännande kommunikationsmöjligheter i framtiden, kontakta någon av
nedanstående.
Kontakta: Lori Robertson , +46 8 404 69 94 lori.robertson@era.ericsson.se Staffan Liljegren, + 4 6 8
719 59 84 staffan.liljegren@medialab.ericsson.se.
Ansökan: Sekreterare ERAA/K Ericsson Radio
Systems AB ERA/T/HS Elisabeth Sandström
Torshamnsgatan 23, 164 80 Stockholm
elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se

ERICSSON TELECOM AB
• VI söker en sekreterare som skall ansvara för administrativa uppgifter som gäller personal, kvalitet
och ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga
sekreterargöromål som exempelvis utskrifter av brev,
avtal och rapporter, hantering av inkommande post,
kopiering, telefonpassning. Du skall vara 'kuggen i
maskineriet'.
Vi söker dig som är noggrann, flexibel, positiv och
tycker om att ge service. Du bör ha ekonomiskt gymnasium med inriktning på språk. Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska och god PC-vana. Du
tycker om att arbeta självständigt
Arbetsbelastningen är ofta hög men kompenseras
av ett intressant arbetsområde, en stimulerande miljö och god stämning.
Kontakta: Majvor Holmgren 08-719 38 11 Asa
Crundstedt 08-719 14 96. Ansökan: Sekreterare Telefonaktiebolaget L M Ericsson HF/LME/P Asa Grundstedt 126 25 Stockholm asa.grundstedt@lme.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Sekreterare
/ nya och fräscha kontorslokaler i Marabous gamla
chokladfabrik sitter vi på LVZ, Supply & Implementation Services. LVZ/E, Installation Engineering, ansvarar för att ta fram installationsanvisningar förAXEanläggningar i mobilnätet Vi arbetar både i utvecklingsfasen och med kundleveranser för Ericssons
globala marknader. Vi söker en sekreterare som vi!
• Du kommer att arbeta med en jättetrevlig och
kunnig sekreterargrupp på avdelningen. VI är 4
sekreterare som ansvarar för egna sektioner, men vi
har ett mycket nära samarbete i gruppen och med
avdelningssekreteraren. Du är den sammanhållande
länken på din sektion och några av de allra viktigaste
egenskaperna hos dig är att du är en glad, drivande
och serviceinriktad person som också har skinn på
näsan. Det är mycket viktigt att du tycker om att samarbeta med andra människor, har lätt att kommunicera och att du samtidigt trivs med att arbeta självständigt
Eftersom du har Ericsson-erfarenhet så förstår du
säkert vad vi menar med de sedvanliga arbetsuppgifterna. Utöver detta vill vi att du ska arbeta en del
med vår hemsida, t ex uppdatera information men
även fungera som support när det gäller dokumenthantering på websidan. Ekonomiuppföljning är ytterligare en uppgift som ingår i denna tjänst därför är
det bra om du har erfarenhet och/eller intresse för
ekonomi. VI vill att du har några års erfarenhet av
sekreteraryrket har goda kunskaper i svenska och
engelska samt behärskar MS Office och Frontpage.
Hör av dig så får vi talas vid!

Kontakta: Anna Häger 08-404 4154
anna.hager@era.ericsson.se Elisabeth Ståhl 08-404
8498 elisabeth.stahl@era.ericsson.se. Ansökan:
Kerstin Almblad Ericsson Radio Systems AB LV/HS
164 80 Stockholm, kerstin.almblad@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Sekreterare
Ericsson Research är en Corporate Unit med ansvar
för all forskningsverksamhet inom Ericsson. Ericsson
Research i Kista är ca 260 anställda. Till forskningsenheterna ERA/T/KA och ERA/T/KM inom Applications Research, söker vi nu en sekreterare.
• Vi söker en sekreterare som skall stötta och driva
de administrativa rutinerna och bidra till en effektiv
verksamhet Du kommer att ge service åt totalt ca 30
personer. Hos oss kommer Du att ha mycket omväxlande arbetsuppgifter, som bl a består av att ansvara
för det administrativa flödet dokumenthantering, resebeställningar, tidrapportering, posthantering, fakturering och vissa personaladministrativa uppgifter. Då
vi har mycket kontakter med omvärlden innebär det
att Du även kommer att ha en del internationella
kontakter i arbetet
Vi söker Dig som är självständig, kan prioritera och
har servicekänsla. Du har lätt för att kommunicera
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Sekreterare
• VI behöver inte en sekreterare, men vi behöver
någon som kan stödja enheten.
Varför Du? Du är en ung och drivande person som
snabbt sätter Dig in i olika verksamheter. Då Du behärskar engelska i tal och skrift och ifrågasätter gamla rutiner så påverkar Du mycket på Din arbetsplats.
Du inser vikten av att information finns tillgänglig i
rätt tid och till rätt person. Att kunna påverka de ramar Du har på Ditt arbete är något Du trivs med.
Varför oss? För att kunna möta framtiden så har vi
fokus på att skapa en ansvarsorganisation där Din
kompetens står i centrum. För att lösa detta utgår allt
från Teamet som arbetsform. Vi har en bred verksamhet med allt från marknadsföring, konstruktion
och supply. Våra produkter & tjänster är endera komplett paketerad hårdvara eller integration av produkter i större nät
Omfattning på arbete? Göra presentations material.Administrativ hantering. Vid behov agera som projektadministratör Arbeta med att förbättra vårt ansikte utåt på Intranet m.m.
Var finns vi? Inom affärsenheten Wire Line Systems
utvecklas Access Produkter. Målet är att möte framtidens krav på Access, både bred- och smalband. Att
möta behovet av totala lösningar görs på Access Solutions.
Vad vill vi ha? Vi tror att Du är en person som vill
förstå helheten av vad Du jobbar med. Du är drivande, Ung och kan ta för Dig av möjligheter. Att ta ansvar för och driva en större del av Ditt arbete själv är
något vi strävar efter. Du kan engelska i tal och skrift
samt hanterar de vanligaste PC programmen. Det är
en merit om Du har erfarenhet från WEB- hantering
och kanske har Du erfarenhet som projektadministratör.
Du kommer till en organisation där Du får utrymme för Dina egna idéer och en jättemöjlighet att
växa med det ansvar Du är beredd att ta. Givetvis utformar vi det sista tillsammans.
Kontakta: Eric Näsman, +46 8 719 67 99, +46 70
519 67 99, ericnäsman@etxericsson.se, Pia Synnerman, +46 8 719 23 68, +46 70 519 23 68, pia.synnerman@etxericsson.se Gunilla Lundborg-Regner
(HR), +46 8 719 10 60, gunilla.lundborg-regner@etx.
ericsson.se. Ansökan: Margareta.Bringbyffletx.ericsson.se, Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/AH.126 25
Stockholm

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

DB2-Tekniker
Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens
mest geografiskt spridda och komplexa nätverk.
Detta omfattar drift i Stockholm, Dallas och Kuala
Lumpur. Inom Ericsson IT Services är vi som arbetar
inom området Mainframe Servers hängivna åt att
tillhandahålla, stödja och utveckla de stordatortjänster som behövs för att uppnå detta. Vi ansvarar för
alla OS/390 och VM system, vilket även omfattar
datalagring och utdotateknik. Vi har för närvarande
över 3000 MIPS installerade på våra två speglade
installationer i Stockholm.
• DB2-tekniker Vi behöver förstärkningar till vårt
DB2 team. DB2-teamet ansvarar för tekniskt underhåll och drift av DB2, med kringprodukter. Vi har idag
version 5 och planerar för version 6. Vi använder oss
av Sysplex med data sharing. Teamet ansvarar även
för produkter som DB2 Connect och NetData för PC
och WEB access mot DB2.

L M ERICSSON DATA AB, BUSINESS
SOLUTIONS, STOCKHOLM
Business Consulting is a rapidly growing area within
the Ericsson Enterprise segment One of our key factors for success is to establish a project oriented organisation and therefore we need to strengthen our
force with support staff.

Kontakta: Karl-Magnus Ohlsson 08-5686 28 54 karlmagnus.ohlsson@edtericsson.se Claes Brameus 08726 20 51 claes.brameus@edtericsson.se. Ansökan:
Videokonferens L M Ericsson Data AB, recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ

Support Staff
• We have a need to support a large number of installations of CMtool and Ericsson ClearCase. CMtool
and Ericsson ClearCase are adaptations of ClearCase
for Ericsson use. Many of the installations will be cooperating using Multisite. We need people who have
experience of providing technical support in a distributed environment
Knowledge and experience of some or all of the
following is a plus: ClearCase and Multisite. Sun Solaris administration (basic). Windows NT administration (basic). Ericsson knowledge. Presentation and
teaching. Willingness to travel and work face to face
with customers would be a distinct advantage. Good
skills in written and spoken english is required.
Contact: Ken Mcarthur, +46 08-726 23 26
ken.mcarthur@edtericsson.se. Application: recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ

Nät-systemövervakare
Cruppen består idag av 33 personer som arbetar
fördelade på 3-skift, 24 timmar om dygnet 365 dagar om året Vi övervakar Ericssons centrala system
samt koncernens globala nätverk. Vi övervakar även
system och nåt för externa kunder. Övervakningen
sker från EMOS (Tivoli T/EC) plattform som är Ericsson Datas globala verktyg för övervakning.

• Vi söker nu flera medarbetare inom olika kompetensområden såsom UNIX, NT, Exchange, SAP R/3,
TCP/IP,MVS,VM, DBDC, OPC och router kunskap på
CISCO och BAY. Du skall ha lätt för att arbeta i grupp
och samarbeta med andra organisationer. Du skall
tycka om teknik och att vara problemiösare. Vi emotser din ansökan snarast
Kontakta: Suzanne Wellerbrink, 08-721 75 67 suranne.wellerbrink@edtericsson.se. Ansökan: Nätsystemövervakare, L M Ericsson Data AB.recruitment@edtericsson.se

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA

Systemtekniker
Energy Systems utvecklar strömförsörjningsystem,
klimatsystem samt övervakningssystem för Telekommunikation.
• Till enheten Soucing & Support söker vi en
Systemtekniker för UNIX som skall ansvara för drift
och underhäll av Energy Systems tekniska datorsystem. I systemet används flera avancerade applikationer bl.a CAD för Elektronik och mekanik konstruktion, programutveckling, Product Data Management
mm. UNIX-systemet är uppbyggt kring moderna servrar och teknologier från bl.a HP, Sun, Network Appliance m.fl.
Vi söker dig som lägst har gymnasieexamen med
datateknisk inriktning. Tyngdpunkten bör ligga på
UNIX, datorsystem och nätverk. Windows/NT-kunskaper samt tidigare arbeten med UNlX-systemadministration är meriterande. Du är en serviceinriktad
problemiösare som är intresserad av att hjälpa andra
samt har en ambition att kontinuerligt arbeta med
ständig teknikutveckling. Vidare bör du inneha en
förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Goda kunskaper i engelska, både i
tal och skrift, är ett krav.

Kontakta: Bertil Johansson (teknik), 08 - 721 68 82
bertil.r.johansson@eka.ericsson.se, John Gustafsson
(personal) 08 - 721 67 23
John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: K99049
Ericsson Components AB KK/EKA/K/P Kristin Engh
164 81 KISTA - STOCKHOLM
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L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ

Videokonferens

Vi söker en ny medarbetare med DB2-kompetens
där erfarenhet av Platiniums databasprodukter, DB2
connectivitet samt PC kunskap är en merit Du kommer att ansvara för installation, underhåll, problemhantering, effektivisering, samt drifttekniska frågor
och stöd till systemutvecklare inom DB2-området

Videokonferens är en ny tjänst inom Ericsson IT-Services. Tjänsten kommer innebära att tillhandahålla
ett centralt bokningssystem för videokonferens samt
ansvar för teknisk infrastruktur för sammankoppling
av olika system. I detta ingår att ta fram standarder,
rekommendationer och handledning samt global
koordinering.

Kontakta: Conny Askman, Competence Manager,
08-7262923 eller 070-5567121
conny.askman@edtericsson.se. Ansökan: DB2-tekniker, recruitment@edtericsson.se

• Du som söker bör ha erfarenhet inom området
Du skall ha lätt för att arbete i grupp och samarbeta
med andra organisationer. Du skall tycka om teknik
och vara problemiösare.

Lotus Domino
administratör
Vi är idag ett team på 7 personer med en medelålder strax under 30. Vi ansvarar för Ericsson koncernens Domino Backbone i vilket vi integrerat lokola
Domino miljöer runt om i världen. Vi har högt i tak
och det finns stora möjligheter till personlig utveckling.
• Du kommer att arbeta primärt med system administration i vår Lotus Domino miljö. VI driver dessutom ett stort antal tjänster såsom Webb och Domino
applikationshotell för såväl Ericsson som dess affärspartners.
Vå'a tjänster är mycket efterfrågade hos våra kunder och vi behöver därför nya medarbetare för att
kunna tillgodose dessa behov.
Kvalifikationer: Du skall kunna kommunicera med
kunder, leverantörer och kollegor i vår egna organisation. Du kommer att arbeta i en internationell miljö varför du skall kunna uttrycka dig väl på engelska.
Du är en serviceorienterad person som tycker om att
analysera och lösa problem och har lätt för team arbete. VI vill att du helst har jobbat några år som administratör eller tekniker inom rr-området Erfarenhet av Lotus Domino administration är meriterande.
Kontakta: Kari-Magnus Ohlsson 08-5686 28 54 karlmagnus.ohlsson@edtericsson.se, Claes Brameus 08726 20 51 claes.brameus@edt.ericsson.se. Ansökan:
Lotus Domino Administratör L M Ericsson Data AB,
recruitment@edtericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Global IS/IT coordinator
77)e Global Sourcing Organisation within Ericsson
Business Segment Consumer Products in Kista are
looking for new employees:
• As Global IS/IT Co-ordinator for Sourcing you will
have the responsibility for the IS/IT budget within
the unit You will support Consumer Segment Sourcing in all kinds of IT related issues by leading the
Global Co-ordination within the Segment via ITteam, and Co-ordinate with the other Business Segments. During the implementation of SAP R/3 you
wilt also manage our needs for IT-support As technical adviser handle IT related requirements and recommend how to solve them and support the Sourcing team with database knowledge. The position requires: Experience from positions within IS/IT Documented skills in Database management Structured
and analytical competence Target oriented with the
ability to define goals, steer and perform. Experience
from working with Project management Ability to
communicate and work on all levels in the organisation with people in an international environment
Fluency in English International travel comes with
the nature of the position.

Contact Tommy Liljegren 08-585 31723, Johan Rydbeck 08-585 320 39 Application: Global IS/IT Co-ordinator Ericsson Mobile Communications AB Mia
Hjertén 164 80 Stockholm. mia.hjerten@ecs.ericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ

IT Services
DO YOU WANT TO WORK FORA COMPANY WHERE
CHANCE IS CONSTANT? Join Ericsson IT Services'
global team of 1000 talented IT professionals. Ericsson IT Services is dedicated to delivering state-ofthe-art global IT Solutions to Ericsson and as a result helping Ericsson be a leader in the new Telecoms World.
Ericsson IT Services manages one of the worlds
most geographically distributed and complex
networks with explosive growth. This includes operations in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur. Learn
about World Class IT Services by helping us to realize the vision of delivering World Class IT Services,
creating business value for Ericsson and being one
of the World's top 10 IT service providers. Service
Area - Information Management & Security -is a
strategic area within Ericsson IT Services. We are
handling information flow between systems and
platforms for internal and external communication
supporting Ericsson business processes (Electronic
Messaging e.g. EDI), Security (with aspect of solutions and products, both standard and customerspecific), database support & administration and
directory. The two challenges and assignments for
1999 are Y2K and globalization, i.e. provide support

JOBBNYTT
for our products on all hubs Security is involved in
all products and is a focused area for Ericsson.

Contact: Ken Mcarthur, +46 08 7262326 ken.mcarthur@edtericsson.se. Application: recruitment@edt
ericsson.se

• To be able to support rapid changes and expansion we are currently looking for the following competences: Electronic messaging. Application messagingYou will be working with development and implementation of application messaging solutions together with application developers. Today we mostly
work with MQSeries from IBM but w e see today that
the middleware area is expanding and our customer
demands will generate new products to be introduced. We need people with experience from application development in different environments such as
mainframe, midrange or PC and people with experience from system administration from the previous
mentioned environments Experience from middleware products is appreciated but not a demand for
us. We are looking for both experienced and newly
graduated people.
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L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

Information
Management Manager
Join Ericsson IT Services' global team of 1000 talented IT professionals Ericsson IT Services is dedicated
to delivering stateof-the-art global IT Solutions to
Ericsson and as a result helping Ericsson be a leader in the new Telecom World. Ericsson IT Services
manages one of the worlds most geographically distributed and complex networks with explosive
growth. This includes operations in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur. Learn about World Class IT
Services by helping us to realize the vision of delivering World Class IT Services, creating business value for Ericsson and being one of the World's top 10
IT service providers.

Contact Göran Morberg

EDI Consultant
• As an EDI - Consultant you will be working
towards Ericsson partners and customers as well as
within Ericsson.We prefer that you to have a couple
of years experience with EDI but are also looking for
people with a big interest of EDI with less experience. We are currently mapping using the products
DEC/EDI and GENTRAN. University degree and experience from working in projects is a merit Contact:
Torbjörn Ericson
For both positions:You should have very good
skills in English and be willing to travel if needed.
You must have a deep interest in IS/IT and be willing
to learn even more. Since we are working in a very
flexible and global environment we expect you to be
open-minded, curious and enjoy interacting with others.
Contact Göran Morberg, +46 8 568 61508, goran.morberg@edtericsson.se, Torbjörn Ericson , +46
8 568 62905, torbjom.ericsson@edtericsson.se. Application: recruitment@edtericsson.se

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA

IS support
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsförprodukter för Telekommunikation såsom
strömförsörjningsutrustningar och -system, klimatsystem samt energiövervakningssystem och energirelaterade tjänster.
• Enheten Sourching & Support söker en medarbetare för Helpdesk. Du kommer att arbeta med support till våra PC och Unix användare. Enheten är en
service organisation och har som främsta uppgift att
ge service i alla datarelaterade frågor till organisationen. VI är ett ungt engagerat gäng som jobbar inom
IT sidan idag och vi behöver ytterligare förstärka vår
supportfunktion. Nu behöver vi en person som kan
arbeta tillsammans med övrig supportpersonal och
har ett djup intresse för teknik och framförallt att ge
service åt våra kunder.
Du bör ha grundkunskaper inom PC/UNIX/NT
samt gärna ha någon form av datautbildning i botten.Erfarenhet av arbete med PC i windowsmiljö. Vi
ställer krav på goda språkkunskaper i engelska. Du
arbetar målinriktat med en egen drivförmåga samtidigt som Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. En annan viktig egenskap är att du har
ett glatt humör.
Kontakta: Mats Hammargård 08-721 70 05
Mats.Hammargård@eka.ericsson.se John Gustafsson
(Personal) 08-721 67 23 John.Gustafsson@eka.encsson.se. Ansökan: Ericsson Components AB Energy
Systems Division KK/EKA/K/P Kristin Engh 164 81
Stockholm, cv.energy@eka.ericsson.se

• The IM Manager has the overall responsibility for
all Information Management related issues. This person is also actively involved in sales and marketing
activities to communicate the values of Information
Management The IM Manager has the responsibility
to plan, lead and follow-up all IM activities and will
be the coach of a highly dedicated group of Data Administrators/Data Modellers. It is also the responsibility of the IM Manager to make sure that all activities
are in accordance with the corporation's data policy
(e.g. access security, data integrity issues) and that
all activities fit with the overall Information Management policy of the company.
Required education: University level - Computer
Science (Systemvetarlinje or equivalent) Required
working experience: Ericsson business
knowledge/experience minimum 3 years Other business experience 10+ years Desirable working experience: Previous experience as a manager/team leader. Systems development experience (particularly
the early phases) Process and data modelling development Methodology and standards
knowledge/development Negotiation competence
Facilitation
Desirable personal qualities: Result oriented Outstanding communication performance, both verbally
and orally Understands the value and benefits of Information Management Ability to coach and create
enthusiasm within a team
Send in your application marked with applied position, no later than 990623.
Contact Ing-Marie Stentröm 08- 585 34 643 ingmarie.stenstrom@edtericsson.se, Ingemar Bergman
08 721 75 64 ingemar.bergman@edt.ericsson.se. Application: recruitment@edtericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Information System
Support
• Till vår enhet Customer Services inom marknadsregionen NCEEMEA söker vi Dig som ska arbeta med
Information System Support
Du kommer att ansvara för drift, support och utbildning av vårt Vantive system till våra lokalbolag
och partners. Du kommer även att driva utvecklingsoch förbättringsåtgärder mot Global Customer & Services. En annan arbetsuppgift är att informera och
koordinera Vantjve-Helpdesken gentemot försäljning, marknad och lokalbolagen. Vi vänder oss till
Dig som är serviceinriktad och initiativrik. Du är
Systemvetare, nyexaminerad eller med några års erfarenhet
Kontakta: Robert Paulsson 046-19 30 77 robertpaulsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten 221 83 LUND

The AM application is very integrated with WIH which is based upon the ARS platform. You will therefore work very close to our ARS developers to find solutions in a creative mood. We will work in Sun Unix
and NT. Knowledge of ARS is a bonus. NT and UNIX
competence are other valuable skills. Ericsson knowledge is good too. Method & Tools has a global responsibility for the End User Support Tools worldwide. The customers can be anywhere around the
world. This can give you the opportunity to travel
through your work.
Contact: Robert Sjöö, +46 8 726 22 69
robertsjoo@edtericsson.se. Application: recruitment@edtericsson.se

IMS-tekniker
Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens
mest geografiskt spridda och komplexa nätverk
Detta omfattar drift i Stockholm, Dallas och Kuala
Lumpur.
Inom Ericsson IT Services är vi som arbetar inom
området Mainframe Servers hängivna åt att tillhandahålla, stödja och utveckla de stordatortjänster
som behövs för att uppnå detta. Vi ansvarar för alla
OS/590 och VM system, vilket även omfattar datalagring och utdatateknik Vi har för närvarande över
3000 MIPS installerade pä våra två speglade installationer i Stockholm. IMS tekniker

• Vi behöver förstärkningar till vårt IMS-team. IMSteamet ansvarar för tekniskt underhåll och drift av
IMS med kringprodukter, samt DL/1 databasunderhåll. Vi har idag version 6 implementerat och planerar för DL/1 datasharing och Sysplex. Teamet ansvarar även för införande av ny funktionalitet för åtkomst av centralt lagrat DL/1 data, via exempelvis
WEB-access. VI söker en ny medarbetare med IMSkompetens där erfarenhet av BMCs databasprodukter är en merit Du kommer att ansvara för installation, underhåll, problemhantering, effektivisering,
samt drifttekniska frågor och stöd till systemutvecklare inom IMS-området

Kontakta: Conny Askman, Competence Manager
08-7262923 eller 070-5567121
conny.askman@edtericsson.se. Ansökan: recruitment@edtericsson.se

VM-tekniker
Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens
mest geografiskt spridda och komplexa nätverk
Detta omfattar drift i Stockholm, Dallas och Kuala
Lumpur. Inom Ericsson TT Services är vi som arbetar
inom området Mainframe Servers hängivna åt att
tillhandahålla, stödja och utveckla de stordatortjänster som behövs för att uppnå detta. Vi ansvarar för
alla OS/390 och VM system, vilket även omfattar
datalagring och utdatateknik. Vi har för närvarande
över 3000 MIPS installerade på våra två speglade
installationer i Stockholm.

• Vi behöver förstärkningar till vårt VM-team. Vi söker dig som har arbetat med installation och underhåll av basoperativsystemet och programprodukter.
God kunskap i REXX programmering ser vi också
som nödvändigt TCP/IP och WEB - kunskaper är
meriterande. Du är en serviceinriktad problemlösare
som är intresserad av att hjälpa andra samt har en
ambition att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar.
Kontakta: Jeanette Sporre, Competence Manager
08-7262694 eller 070-5262694
jeanette.sporre@edtericsson.se. Ansökan: recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

Databastekniker - TW

Business Consulting is a rapidly growing area within
the Ericsson Enterprise segment One of our key factors for success is to establish a project oriented organisation and therefore we need to strenghten our
force with developers.

END USER SUPPORT

Vill du jobba för ett high-tech företag som prioriterar
kommunikationen mellan människor? Ericsson ITServices tre hubar i Dallas, Kuala Lumpur och Stockholm är näven för den globala verksamhet som
skall förse Ericsson med globala infrastrukturtjänster
i världsklass. Service Area Midrange ingår som en
av elva Service Areas i Stockholmshuben och vårt
mål är att tillhandahälla utveckling och drift av koncernens centrala servers i UNIX och NT- miljö i
världsklass.

• You will work in a small team of developers on
adaptations of ClearCase. These adaptations will be
either generic for all of Ericsson or specificly for the
needs of one part of Ericsson. Experience of Pearl
and C/C++ is good. We will work in Sun Unix and
NT. Knowledge of ClearCase is a bonus, but experience of adapting other databases for customer
needs would be good. Ericsson knowledge is good
too. Willingness to travel and work with customers
would be a distinct advantage.
You have good skills in written and spoken english.

Method ft Tools B/PEM
C++ Developer
• To work in a small team of developers with the
Asset Management application as the main business.

Kontakta: Tony Westergren 08-726 28 21 tony.westergren@edtericsson.se. Ansökan:
recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, MANAGEMENT
CONSULTING. STOCKHOLM

Change Management
Consultants
VILL DU VARA MED OCH TILLFREDSSTÄLLA MÄNNISKORS BEHOV AV ATT KOMMUNICERA?
Globalt finns ca 150 medarbetare inom området
Management Consulting, varav ca 100 finns i Stockholmsregionen. Nu söker avdelningen i Kista ytterligare medarbetare. 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 VI tror att du behöver
ca 10 års arbetslivserfarenhet för att passa in hos
oss.
• 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 Befattningarna ställer stora krav på entusiasm och att kunna initiera och driva
förändringar. 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.
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 Vi förutsätter att
du har goda kunskaper i engelska, både i tal och
skrift

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

L M ERICSSON DATA AB, ERICSSON BUSINESS
CONSULTING SVERIGE AB. STOCKHOLM

Developers

det samt ansvara för implementation av nya kunder
och drift av databas-servers.
VI vill att du har erfarenhet av databasdrift på
UNIX. Eller kanske är du en UNIX systemadministratör som vill vidga dina vyer? Vi söker dig som tycker
om att jobba i team och samtidigt har förmåga att
arbeta självständigt Du trivs i en miljö med högt
tempo och ständig förändring. Arbetet förutsätter att
du har goda kunskaper i engelska, både muntligt
och skriftligt Vi kan erbjuda dig ett arbete i en stimulerande miljö med stora möjligheter till utveckling.
Arbetsplatsen kommer att vara placerad i Älvsjö.

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

L M ERICSSON DATA AB, BUSINESS
SOLUTIONS, STOCKHOLM.

Business Consulting is a rapidly growing area within
the Ericsson Enterprise segment One of our key factors for success is to establish a project oriented organisation and therefore we need to strengthen our
force with developers and support staff. The Method
& Tools group within End User Support provides the
End User Support process with development and
maintenance of tools such as WIH, EDAM, CORDON
and LINDA. We do also sell our competence in ARS
and the End User Support Tools as consultants on
the open market

KONTAKTEN NR 11 1999

• VI behöver nu utvidga vårt databasteam och söker: Oracle-, Sybase- och Informix-tekniker VI inom
databasteamet på Unix, som består av Informix,
Oracle och Sybase tekniker, arbetar främst med installation, tuning, felsökning, recovery, övervakning
och stöd till applikationsansvariga. Du kommer tillsammans med oss att delta i utvecklingen av vår databasplattform, utföra teknikbevakning inom områ-

Kontakta: Björn Allerbring 08-404 93 29 bjorn.allerbring@edtericsson.se, Kristin Holmberg 08-404 59
00, kristin.holmberg@edtericsson.se, Eva Söderlind
08-404 59 13, eva.soderlind@edtericsson.se. Ansökan: recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB. STOCKHOLM
System handling of SW Support Systems
We are approximately 35 professional people, all
very dedicated. We provide systems for business
support processes / activities used by development
units. A system consists of online method products,
tools and training products. Our aim is to cover our
customer's whole need of deployment and support
by proactive-, project-, operative- and technical support

Team leader Systems Integration
• There is an open position for a teamleader having
a creative mind for expansion of a promising business. The team works with Integration, product /
system packaging and quality assurance. This by best
use of competence, tools and technique.
Qualifications: Technical University education or similar. Proven management and/or project management experience is of real advantage. Several years
of work experience are a must
Contact: Lennart Stengård, +46 8 568 615 51 Lennart.Stengard@edtericsson.se. Application: recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

Chefstjänst/konsultenheten
produktion
Konsultenheten Produktion består av ca 20 konsulter och räknar med att växa till minst 25 under året
Vår verksamhetsidé är att erbjuda våra kunder helhetslösningar inom området för Supply Management Detta gör vi i ett nära samarbete med konsultenheterna Inköp och Order & Distribution. Vår kompetens består av att förstå kundens verksamhet och
att kunna marknadsledande ERP-system (ex SAP
R3) samt ren IT-kompetens (programmeringsspråk
databaser, utvecklingsverktyg osv). Vi har verksamhet i Västberga och Karlskrona/Ronneby. I de flesta

fall sitter våra konsulter ute hos kunden i de uppdrag vi arbetar med.

• Vi söker nu en chef för ovanstående konsultenhet
Du är resultat- och målinriktad. Du har intresse för
människor och vill arbeta genom att coacha andra.
Du uttrycker dig klart i tal och skrift, såväl på svenska
som på engelska. Du kommer att ha fullt ansvar för
att leda och utveckla konsultenheten, såväl ekonomiskt som personellt Du kommer att ingå i ledningsgruppen för området Supply Management.
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Kontakta: Åke Gustavsson, 08-7263428 Ake.Gustavsson@edtericsson.se. Ansökan:
recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

Teknikadm/CM
• PRODUCT DATA MANAGEMENT - CORPORATE BASIC STANDARDS söker medarbetare. DU HAR: Flerårig erfarenhet av dokumentering och/eller produktstrukturering inom Ericsson. Bakgrund inom

mjukvaruutveckiing Intresse av att gå vidare och arbeta på koncernnivå med alla Ericssons olika bolag
och verksamheter Intresse för att lära om de olika
verksamheterna för att kunna ge en bra support från
CBS Energi och drivkraft att få saker att hända Lätt
för att samarbeta med andra God språkkänsla
(svenska / engelska)
ARBETSUPPGIFTER FÖR TJÄNSTEN: Anpassning av
standarder, regler och metoder primärt med inriktning på dokumentation och mjukvara Informationsklassificering Ericssons decimalklasser Allmänt arbete
inom TA/CM tex. stöd till olika Ericssonenheter Sup-

port till hela Ericsson - email, telefon, web
VAD ÄR CORPORATE BASIC STANDARDS? För att
Ericssons olika enheter såsom konstruktion, produktion, service m.fl. skall kunna samarbeta effektivt
krävs standarder, regler, metoder och riktlinjer.
Corporate Basic standards tar fram och
förvaltar/underhåller dessa vad gäller numrering,
klassificering ändring av produkter och dokument
Ericssons välkända decimalklass och ABC-numreringssystem är en del. VI ansvar också för ett antal instruktioner för olika saker samt mallar för Word, PowerPoint och Framemaker.

"Aim for the stars" — Join the satellite team.
Exciting opportunities in a variety of fields, from
engineering to marketing, within Satellite Systems
- a n e w and challenging business for Ericsson.

preferably M. Sc. or similar. Good written and oral
skills in English. You should have experience in tender preparations.

Within the Operator Segment a new Business Unit
"New and Special Business Operations", BNSO, was
established this year. Satellite belongs to BNSO who
has a mission to give new small business activities the
appropriate attention and conditions for operation.
Ericsson has been awarded 3 gateway infrastructure contracts. In March 1997 a contract was signed
with ICO, a global mobile satellite system operator
and in December 1997 Ericsson signed a contract for
Thuraya, a regional mobile satellite system operator
(covering parts of Europe & Africa, Middle East and
India). Both ICO and Thuraya are narrowband systems for voice and low rate data and are GSM-based.
In April 1999 we signed the Astrolink contract, our
first broadband system, with multimedia services for
voice, data and video. Here we still have the challenge to finalize the architecture.
Mobile satellite systems will play an important
role in providing complementary service to existing
terrestrial cellular system operators and fixed telephone
subscribers in remote areas. Roaming agreements between cellular operators and satellite operators and
the availability of dual-mode handheld phones will
facilitate these services.
Ericsson develops satellite functionality within
Ericsson's product portfolio. It is a very strong plus if
you have experience in GSM/GPRS/ATM/ISUP/IN
and has worked within development projects.
To be able to support and provide the satellite
operators with a total satellite system we are working
closely with several other companies. This means long
term strategic relations and agreements with our
partners.
If you think this is a real challenge and want to
work in a small organisation, than we can offer you
interesting positions as:

For further information please contact:
Catharina Jedberger, tel +46 8 4 0 4 4 4 64
catharina.jedberger@era.ericsson.se

Sales Managers
As a Sales Manager you will work with the sales and
be responsible for fulfilling the customer's high expectations. You will be a part of the marketing and sales
team towards the customer account. Create and maintain market plans, responsible for meeting and exceeding sales booking objectives, profitability targets,
maintain and negotiate contracts and establish longterm partnerships between our customer and Ericsson.
The successful candidate should have an ability to
build and maintain good customer relations, have
strong sales & leaderships skills and experience from
several markets/regions. You should also be able to
work out business cases for the new satellite development.
For the position we need a person whose profile
shows that you are outgoing, independent and selfmotivated with strong interpersonal and communication skills. You should have a university degree,

cation skills. You should have a university degree,
preferably M. Sc. or similar. Good written and oral
skills in English. It's a plus if you have experience in
tender preparations.
For further information please contact:
Catharina Jedberger, tel +46 8 404 44 64
catharina.jedberger@eta.ericsson.se

Senior Project Managers
As a Project Manager you will define and run satellite
projects or subprojects. You will be responsible for
planning, follow-up and finishing all activities to fulfil the contract and budget in accordance with the
customers and our own expectations. It is a complex
multi-project environment with several internal/extetnal subcontractors.
You should possess qualifications that make it easy
for you to motivate, inspire and guide the project and
to create synergism in the team. You are experienced
and recognised as leader but would not hesitate to
take active part wherever needed.
The job includes a large number of travel in the
contact with the customers and suppliers. It's a plus if
you have work within design and with system testing.
We need persons who's profile shows that they are
outgoing, independent and self-motivated with strong
interpersonal and communication skills. They should
have a university degree, preferably M.Sc. or similar.
Good written and oral skills in English. It's a plus if
they have experience with tender preparations.
For further information please contact:
Lars Bergström, tel +46 8 404 67 05
lars.bergstrom@era.ericsson.se

Senior Technical Managers/
System Managers
As Technical Manager you will provide our customer
with technical competence. That includes technical
discussions with the customer, product presentations,
be responsible for preparation of technical specifications and production of technical documentation,
involved in pre-studies all in close teamwork with
our sales organisation.
We develop satellite functionality within Ericsson's
product portfolio. It is a very strong plus if you have
experience in the GSM system & design. We also
work with ATM, GPRS and UMTS. These projects
require a detailed technical knowledge. The focus is
on system level technical management. As many of
the technical requirements for satellites are not standardised, the position requires someone with a solid
technical competence in overall network design, with
good high level and detailed knowledge of protocols.
Familiarity with GSM/GPRS/ATM/ISUP/IN protocols is desired.
For the position we need a person whose profile
shows that you are outgoing, independent and selfmotivated with strong interpersonal and communi-

US Office Manager
We offer you a stimulating and challenging job as
Office Manager. In our project satellite office in
Washington DC there are sales & marketing resources, operations and technical management. You should
possess qualifications that make it easy for you to
motivate, inspire and guide the staff and to create
synergism. You are experienced and recognised as
leader but would not hesitate to take active part wherever needed.
You should have a genuine interest in developing
others on a group as well as individual level. You
should be clear and concise in your communication,
written as well as spoken.
It's a very strong plus if you are familiar with routines and have a contact network within our local
company EUS.
For the position we need a person whose profile
shows that you are outgoing, independent and selfmotivated with strong interpersonal and communication skills. You should have a university degree,
preferably M. Sc. or similar. Good written and oral
skills in English.
For further information please contact:
Catharina Jedberger, tel +46 8 404 44 64
catharina.jedberger@era.ericsson.se
Please send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
KD/HS Mari Skoglöf
164 80 STOCKHOLM
mari.skoglof@era.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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Arbetet kräver att vi är orienterade om Ericssons
olika verksamheter.
Kontakta: Thorbjöm Tärnström 08-726 32 83 thorbjom.tamstom@edtericsson.se, Nora Woodward 08726 34 80 nora.woodward@edtericsson.se. Ansökan: L M Ericsson Data AB, recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, MANACEMENT
CONSULTING, STOCKHOLM

IT Management Consultants
VILL DU VARA MED OCH TILLFREDSSTÄLLA MÄNNISKORS BEHOV AV ATT KOMMUNICERA?
Globalt finns ca ISO medarbetare inom området
Management Consulting, varav ca 100 finns i Stockholmsregionen. Nu söker avdelningen i Kista ytterligare medarbetare. 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 Vi tror att du behöver
ca Wårs arbetslivserfarenhet för att passa in hos
oss.

• Vi arbetar med 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.
Befattningarna ställer stora krav på entusiasm och att
kunna initiera och driva förändringar. 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. 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. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i
engelska, både i tal och skrift

Kontakta: Jan Borgman 08-404 86 08 jan.borgman@edtericsson.se, Kristin Holmberg 08-404 59
00 kristin.holmberg@edtericsson.se. Eva Söderlind
08-404 59 13 eva.sodertind@edtericsson.se. Ansökan: recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB. VÄSTBERGA

Competence/Expert
Support Manager
Ericsson has been using the SAP R/3 system since
1993 and it is now in use in over 30 companies
worldwide. To support the continued growth of the
system, we have decided to set up a professional
SAP Applications Management Center within our newly formed Ericsson IT Services. The SAP AM Center
will support use of SAP R/3 by Ericsson Business
Unit's worldwide, via linked organizations in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur.
• We are looking to fill key Management and
Technical positions in the SAP AM Center, which is
planned to grow to over 80 people during 1999. The
jobs are located in Stockholm (Västberga). Expert
Support Manager This is an opportunity to be involved in building up a professional, customer services
operation within the recently established SAP Application Management team in Stockholm. You will report to the SAP AM Center Manager and will manage
a team of SAP experts providing support to our
growing list of customers in Sweden and internationally. You will also co-ordinate global Expert Support
coverage via equivalent organizations in Dallas and
Kuala Lumpur and will be responsible for monitoring
service delivery in line with our Application Management agreements.
You will be strongly customer-focused and have
previous management experience, ideally gained in
a Customer Services business or working with global
response centers. Knowledge of SAP would be very
useful, but a willingness to gain a broad knowledge
of SAP R/3 is more important; training will be organized where needed.
Other requirements: Good Ericsson knowledge.
Fluent in English. Excellent inter-personnel skills.
Good commercial skills and business understanding.
Contact: Rod Hall, Service Area Manager, +46 8 757
17 85 rod.hall@edtericsson.se. Application: recrurtment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB. KISTA

Utbildare
Service Area Application Management POM/EDM
inom Ericsson IT Services består idag av ca 130 personer som arbetar inom Stockholm HUB. POM/EDM
är en förkortning för Product Data Management/Enterprise Document Management Vi erbjuder städ

JOBBNYTT
för snabb global hantering av produkt- £ företagsgemensam information inom Ericsson. Vår produktportfölj består av ca 30 olika produkter som används av ungefär 40 000 Ericsson användare utspridda i 130 olika länder. Inom vår enhet ansvarar
vi för: applikationssupport (PICS heldpesk) utbildning (PI Training) CBS - Corporate Basic Standards
Implementation support Marknadsföring
• På vår utbildningsverksamhet inom Product Data
Management (PDM) området behöver vi anställa flera personer vi söker Dig som är intresserad av området och vill jobba med utbildning. I arbetet ingår att
hålla kurser och att ta fram och utveckla nya kurser.
De kurser vi idag tillhandahåller är kurser inom teknikadministrationsområdet (PDM-kurser) och kurser i
de applikationer som hanterar produktinformation
tex PRIM, Plwin, GASK2, Behörigheter. I dag är en
tredjedel av kurserna schemalagda och hålls i Kista,
övriga kurser går hos beställaren, som kan finnas både i Sverige och utlandet Kurserna hålls på både
svenska och engelska. Du kan själv påverka inriktningen på arbetet och kombinera utbildningsverksamheten med andra uppgifter som tex support, test
av applikationer eller annat projektarbete.
Du skall ha presentationsvana samt god förmåga
att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska även vara serviceinriktad och kunna arbeta självständigt Erfarenhet av och kunskap om hantering av produktinformation inom Ericsson är meriterande. Titta gärna på vår hemsida, adress http://pitraining.ericsson.se
Kontakta: Krister Svensson 08-721 6859
krister.svensson@edtericsson.se, Nora Woodward
08-726 3480 nora.woodward@edtericsson.se. Ansökan: recruitment@edtericsson.se
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L M ERICSSON DATA AB, KISTA

Support produktinformation
Service Area Application Management POM/EDM
inom Ericsson IT Services består idag av ca 130 personer som arbetar inom Stockholm HUB. PDM/EDM
är en förkortning för Product Data Management/Enterprise Document Management Vi erbjuder stöd
för snabb global hantering av produkt- & företagsgemensam information inom Ericsson. Vår produktportfölj består av ca 30 olika produkter som används av ungefär 40 000 Ericsson användare utspridda i 130 olika länder. Inom vår enhet ansvarar
vi för: applikationssupport (PICS heldpesk) utbildning (PI Training) CBS - Corporate Basic Standards
Implementation support Marknadsföring

• Vi söker dig som har kunskap om hantering av
produkt- och/eller dokumentinformation inom Ericsson och vill vara med och bygga upp och påverka utformningen av vår verksamhet vill arbeta med support och utbildning känner till PRIM, GASK2, PLGAS
och/eller liknande system vill jobba som konsult vill
jobba med test av applikationer har goda kunskaper
i engelska tycker om att samarbeta med andra människor och är intresserad av att hjälpa andra är
stresstålig, flexibel, ansvarsfull, 'service-minded' och
glad tar egna initiativ trivs med att ha 'många bollar i
luften'
Du kan själv påverka inriktningen på ditt arbete
genom att kombinera arbetet med support med
andra uppgifter tex test utbildning eller annat projektarbete. Vi är idag 8 personer som arbetar med
applikationssupport inom PDM/EDM i Kista, norr om
Stockholm. Dessutom har vi en medarbetare som arbetar i Dallas, USA. Våra användare finns över hela
världen och vi tar emot ärenden både via telefon och
mail. Vi har ett nära samarbete med produktägare
och systemansvariga. Det är stor efterfrågan på supporttjänster vilket medför att vår verksamhet växer
både vad gäller omfattning och tjänsteutbud. Se
även vår hemsida http://pics.ericsson.se/

Kontakta: Nora Woodward 08- 726 34 80
nora.woodward@edtericsson.se, Asa Lind 08-721
66 20 asa.lind@edtericsson.se. Ansökan: SUPPORT
- Produktinformation, recruitment@edt.ericsson.se
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L M ERICSSON DATA AB, ÄLVSJÖ

IT Services
DO YOU WANT TO WORK FORA COMPANY WHERE
CHANCE IS CONSTANT? Join Ericsson IT Services'
global team of 1000 talented IT professionals. Ericsson IT Services is dedicated to delivering state-ofthe-art global IT Solutions to Ericsson ond as a result helping Ericsson be a leader in the new Telecoms World.
Ericsson IT Services manages one of the worlds
most geographically distributed and complex
networks with explosive growth. This includes operations in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur. Learn
about World Class IT Services by helping us to realize the vision of delivering World Class IT Services,
creating business value for Ericsson and being one
of the World's top 10 IT service providers.

Service Area - Information Management & Security - is a strategic area within Ericsson IT Services. We
are handling information flow between systems and
platforms for internal and external communication
supporting Ericsson business processes (Electronic
Messaging e.g. EDI), Security (with aspect of solutions and products, both standard and customerspecific), database support & administration and
directory. The two challenges assignments for 1999
are Y2K ond globalization, i.e. provide support for
our products on alt hubs. Security is involved in all
products and is a focused area for Ericsson.

• To be able to support rapid changes and expansion w e are currently looking for the following competences: Security. Security Consultant
As a Security Consultant you will be, among others
developing Security Solutions in projects, sometimes
together with our customers. We would like you to
have technical knowledge within one or more of the
following areas, Communication, Unix, NT, VMS and
Internet / Intranet A University degree, a couple of
year's experience working with security and / or experience as a project leader, is needed.
You should also have very good skills in English
and be willing to travel if needed. You must have a
deep interest in IS/IT and be willing to learn even
more. Since we are working in a very flexible and
global environment w e expect you to be open-minded, curious and enjoy interacting with others.
Contact: Anders Wiking, +46 8 568 626 15 anders.wiking@edtericsson.se. Application: IT Services
L M Ericsson Data AB, recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, NACKA STRAND

Systemansvarig SAP R/3
• Till BU Ericsson Business Consulting, Human Resources and Operations Development söker vi en
systemansvarig för SAP R/3 HR-modulen. Enheten
som bildades den 1 januari i år omfattar ca. 4000
personer (i 22 länder) och omsätter mer än 8 miljarder SEK. Syftet med att implementera HR-modulen
har varit att få ett system där all personal finns i en
gemensam databas för att på detta sätt underlätta
det administrativa arbetet Vidare har syftet varit att
förändra processerna inom HR, ge ökad effektivitet
och flytta HR-arbetet närmare kärnverksamheten.

KONTAKTEN NR 11 1999

son.se. Ansökan: Konsult - Projects & Consulting,
recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM
Projects & Consulting startar en ny konsultgrupp. Infrastructure Solutions, med syfte att sälja konsulttjänster baserade på kommande generations infrastrukturslösningar inom den Nya Telecom Världen
(integration av Data och Telefonilösningar). Avdelningen består fn av 4 enheter som alla arbetar med
infrastruktur på olika sätt; projektledning, NT, Unix,
Datacom mm och vi räknar med hög expansionstakt
framöver och söker nu:

Projektledare Projects & Consulting
• Vi söker projektledare med breddkompetens inom området samt drivkraft och säljförmåga. Befattningarna ställer stora krav på entusiasm och att kunna initiera och driva förändringar. 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. 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 Vi förutsätter att du har
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Kontakta: Rosie Öberg 070-536 23 62 rosie.obergmedina@edtericsson.se, Inga Brundell 08-726 27 78
inga.brundell@edtericsson.se, Christine Jacobsson
08-404 92 43 christine.jacobsson@edtericsson.se.
Ansökan: Projektledare - Projects & Consulting,
recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, INFORMATION
MANAGEMENT TOOLS, STOCKHOLM

Du ska driva arbetet inom R/3 HR, samt stödja våra användare i deras arbete i systemet Vidare kommer du att ansvara för information och utbildning inom området Du kommer även att ansvara för behörighetshantering och förvaltning av systemet samt
vara kontaktperson gentemot den centrala förvaltningsorganisationen.

Vår konsultenhet Information Management Tools,
tillhandahåller avancerade och strukturerade informationsstyrningstiänster med fokus på verktyg. Enheten består idag av 30 medarbetare inom de fyra
kompetensområdena; Configuration Management
Product Data Management Electronic Document
Management och SCML/XML Vi arbetar med allt
från förstudie och projektplanering till system design
och utveckling av applikationer för support och utbildning. Tillsammans skaper vi en miljö där entusiasm, kunskapsutbyte och professionalism är drivkrafterna. Vi söker nu:

Vi söker dig som är kunnig inom och är intresserad
av IS/TT. Du har akademisk utbildning samt några års
erfarenhet inom personalområdet Du är utåtriktad,
analytisk, har lätt att få kontakt med människor och
trivs med förändring.

Project Managers och
Senior Designers

Det är meriterande om du känner till/arbetat med
SAP tidigare.
Kontakta: Per Granath 08-726 20 19
Per.granath@edtericsson.se, Anna Schlyter 08-726
21 26 Anna.schfyter@edtericsson.se. Ansökan: SAP
R/3 Human Resources, recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM

Konsult
Project & Consulting
Projects S Consulting startar en ny konsultgrupp. Infrastructure Solutions, med syfte att sälja konsulttjänster baserade på kommande generations infrastrukturslösningar inom den Nya Telecom Världen
(integration av Data och Telefonilösningar). Avdelningen består fnav4 enheter som alla arbetar med
infrastruktur på olika sätt; projektledning, NT, Unix,
Datacom mm och vi räknar med hög expansionstakt
framöver och söker nu:

• med intresse och helst erfarenhet av ett eller flera
av våra kompetensområden. Befattningarna ställer
stora krav på entusiasm och att kunna initiera och
driva förändringar. Du skall gilla att ha kontakt med
många olika typer av människor.
Du får gärna ha jobbat inom konsultbranschen
och vara van att leda grupper. 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 Vi förutsätter att du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Kontakta: Göran Nilsson 08-404 24 16 goran.nilsson@edt.ericsson.se, Elisabeth Lundberg 08-404 24
99 elisabeth.lundberg@edtericsson.se. Ansökan:
Project Managers och Senior Designers, recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM
• Vi söker dig som har minst 5-6 års erfarenhet av
Nätverk- och Datakommunikation, som söker nya utmaningar och som gärna vill jobba som konsult på
uppdragsbasis. Befattningarna ställer stora krav på
entusiasm och att kunna initiera och driva förändringar. 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. 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 Vi förutsätter att du har
goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Kontakta: Håkan Wedin 070-665 36 25 hakan.wedin@edtericsson.se, Rosie Öberg 070-536 23 62 rosie.oberg-medina@edtericsson.se, Christine Jacobsson 08-404 92 43 christine.jacobsson@edterics-

Seniora Projektledare Business@l-Net
Vi på Ericsson Business Consulting lever idag i en
ständig förändring allt efter marknadens behov, vi
går mot en starkare projektorganisation där projektledaren tar större ansvar, både förprojekten och för
projektmedlemens utveckling. Din uppgift som senior projektledare blir att genomföra kundprojekt inom konvergensområdet mellan IT och Telekommunikation. Du kommer att få arbeta i en internationell
miljö med entreprenörsanda. Uppdragen är främst
inom Sverige men kan också innebära internationella kontakter. De projekt vi arbetar med befinner sig
mestadels i gränslandet mellan telefoni och data,
ofta med koppling till Internet/Intranet/Extranet Våra fokuserade verksamhetsområden är elektronisk
handel (E-commerce), Call Centre-lösningar och
kommunikationslösningar till företag eller företag till
slutanvändare.

• Vi vill att du har minst 5 års projektledarerfarenhet
från större projekt goda ledaregenskaper, entreprenörsanda och sinne för affärer. Vi ser gärna att du har
akademisk utbildning, erfarenhet från någon vertikal
marknad, t ex finans, industri eller handel samt har
goda IT- eller kommunikationskunskaper. Befattningarna ställer stora krav på entusiasm och att kunna
initiera och driva förändringar. Du skall gilla att ha
kontakt med många olika typer av människor. 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. Vi förutsätter att du har goda kunskaper
i engelska, både i tal och skrift

Kontakta: Bertil Rosvall, Manager Business Consulting & Project Management 08-585 310 05 Bertil.Rosvall@edtericsson.se. Ansökan: Seniora projektledare - Business@l-net recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM
VIU DU VARA MED OCH TILLFREDSSTÄLLA MÄNNISKORS BEHOV AV ATT KOMMUNICERA?
MANACEMENT CONSULTING
Globalt finns ca 150 medarbetare inom området
Management Consulting, varav ca 100 finns i Stockholmsregionen. Nu söker avdelningen i Kista ytterligare medarbetare. 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 Vi tror att du behöver
ca 10 års arbetslivserfarenhet för att passa in hos
oss.
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Strategic Management
Consultants
• Vi arbetar med affärs- och organisationsutveckling
med ett starkt fokus på arbete kring vision, mål, styrsystem och intellektuellt kapital. Befattningarna ställer stora krav på entusiasm och att kunna initiera och
driva förändringar. 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. 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 Vi förutsätter
att du har goda kunskaper i engelska.

Kontakta: Bo Palmdahl 08-404 22 22 bo.palmdahl@edtericsson.se, Kristin Holmberg 08-404 59
00 kristin.holmberg@edtericsson.se, Eva Söderlind
08-404 59 13 eva.soderlind@edtericsson.se. Ansökan: Strategic Management Consultants, recruitment@edtericsson.se

support processes / activities used by development
units. A system consists of online method products,
tools and training products. Our aim is to cover our
customer's whole need of deployment and support
by proactive-, project-, operative- and technical support
• As part of the team, you will give our customers
strategic advice and planning help with the use of
SW development support systems and tools in order
to enhance their business. E.g. we support our customer's with co-ordination and arrangement of technical support, seminars and training.
Qualifications: University education or similar, experience of project management and/or product
deployment or related services, preferably SW development systems such as APS System. Skilled and
service minded person with experience of customer
contacts. Knowledge from training and seminar administration is advantageous.

Experienced SW developer
• Working with the whole chain of SW development
activities. Platforms are the web, UNIX and NT. Database knowledge is advantageous. Qualifications
Technical University education or similar, a minimum
of 2 years experience of professional SW development
Contact: Lennart Stengård , +46 8 568 615 51 LennartStengard@edtericsson.se. Application: Experienced SW developer, recruitment@edtericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Webmaster
PU-WRNs webb är ett intränat inom Ericsson-koncernen med ca 2000 användare. Huvudsyftet är informationsutbyte för ett tiotal projekt samt att erbjuda
tjänster såsom bokning av konferensrum, åtkomst
till dokumenthanteringssystem och ett Oradebaserat personalregister mjn.

Contact: Lennart Stengård , +46 8 568 615 51 LennartStengard@edtericsson.se. Application: Deployment Management and customer support,recruitment@edtericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, SYSTEM HANDLING
OF SW SUPPORT SYSTEMS, STOCKHOLM

L M ERICSSON DATA AB, SYSTEM HANDLING
OF SW SUPPORT SYSTEMS, STOCKHOLM

Deployment Management
and Customer Support

We are approximately 35 professional people, all
very dedicated. We provide systems for business
support processes / activities used by development
units. A system consists of online method products,
tools and training products. Our aim is to cover our
customer's whole need of deployment and support

We are approximately 35 professional people, all
very dedicated. We provide systems for business

by proactive-, project-, operative- and technical support

• Som Webmaster kommer du att ha huvudansvar
för att intranätet fungerar problemfritt ha ett huvudansvar för struktur, funktionalitet grafisk layout
användaradministration och framtagning av ny funktionalitet Administration av diverse script och befintliga webapplikationer. Arbeta i ett team bestående
av Infomaster och webutvecklare. VI söker en person

Configuration & Quality Management!
Ja, hos oss får du jobba med produkter som både är
lönsamma idag och utgör grunden för morgondagens teknik. Ta chansen och delta i utmaningen att
utveckla GSM-nätet inför nästa generations multimediatjänster baserade på teknik för högre datatakt,
EDGE. Det är vi som står bakom radiolösningarna i
världens mest sålda basstationer!
Samma dag som du tackar ja till ett jobb hos oss
står alla dörrar öppna.

Configuration Manager
Har Du erfarenhet av CM eller jobbar med verksamhetsutveckling, ledning eller förändringsarbete och
har idéer kring eller är nyfiken på vad man kan göra
inom verksamhetsområdet Software Configuration
Management (SCM), är detta något för Dig.
Du kommer bl a ansvara för att:
- ge utvecklings- och förvaltningsprojekt det stöd
som krävs för att kunna leverera i tid
- utveckla, utbilda om och införa vår CM process
(instruktioner och rutiner)
- utvärdera och utveckla de metoder/verktyg som vi
använder
En akademisk examen i botten är bra, men vi sätter
stort värde på gedigen erfarenhet av Ericssons produkt och dokumenthantering.

ClearCase Specialist

främsta personliga egenskaper hör att Du är entusiastisk och har känsla för service. Du vet att ordning
och reda gör tillvaron enklare. Du talar och skriver
engelska.

Applikationsstöd —
CM verktyg
Du har erfarenhet av Unix och N T och vill bredda
ditt arbetsfält ytterligare. Du är service inriktad och
Du har någon form av teknisk utbildning.
Du kommer bl a att ansvara för:
— drift/support av vår dokument databas (DD) i Unixmil jö
— att vi har struktur och ordning i databasen
— att utbilda och stötta våra användare i det dagliga
arbetet
Vi sätter stort värde på gedigen erfarenhet av Ericssons
produkt och dokumenthantering samt erfarenhet av
liknande arbete. Du talar och skriver engelska.
Vill Du veta mer om någon av dessa tre tjänster,
så bör av Dig till:
Gun Åström-Zetterquist, tel 08-40441 07
e-post: gun.zetterquist@era.ericsson.se

Ytterligare information kan fås av:
Ann-Christin Jäderholm, tel 08-404 24 59,
e-post: ann-christin.jaderholm@era.ericsson.se
Kontakta gärna vår
personalavdelning
för mer
information:
Susanna Wahllöf, tel 0 8 - 5 8 5 3 1 6 69.
D i n ansökan skickar du till:
Ericsson Radio Systems AB
L R / H S la Pettersson
164 8 0 S T O C K H O L M
e-post: ingegard.pettersson@era.ericsson.se

SW Quality Manager

Du kommer bl a att ansvara för:
— att vår clearcase installation, c:a 300 användare, kommer att fungera effektivt
— att koordinera våra delsystems arbetssätt
— att supporta våra lokala användare

Vill du använda dina yrkeskunskaper från sw-design
eller -verifiering i nya sammanhang, så är du välkommen att kontakta oss.
Vi är en grupp vars jobb är att vara experter och
stötta vid kvalitetssäkring av GSM-basstationer. Vi
roterar jobben och utbyter erfarenheter inom gruppen. Idag behöver vi framförallt förstärkning med en
sw-expert. Du kan därför räkna med utmaningar i
jobbet.

En akademisk examen i botten är önskvärd, men vi
sätter stort värde på gedigen erfarenhet av systemutvecklingsarbete och mjukvaruutveckling. Till Dina

Arbetsuppgifter:
— Arbetsuppgifterna kommer att kopplas till säkring
av sw-kvalitet, t ex metoder och mätdata.

Har Du arbetat med ClearCase i UNIX (Solaris) miljö
och dessutom har erfarenhet av N T är det Dig vi söker.

Kvalifikationer:
— Dina kunskaper om sw-urveckling är det viktigaste:
Du har högskoleutbilding, t ex systemvetare eller
civilingenjör samt någon arbetserfarenhet.
— Du måste också trivas med att arbeta med människor och tro på det du gör.
— Erfarenhet av att undervisa och att leda en grupp är
en merit.
— Kunskaper i statistiska metoder är ett plus men
inte nödvändigt.

Make yourself heard.
ERICSSON
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med någon form av akademisk utbildning såsom
systemvetenskaplig linje eller motsvarande. Minst ett
par års erfarenhet av arbete inom intemetområdet
Erfarenhet och kunskap om Netscapes Suitespotservrar samt UNIX är ett krav. Bildbehandlingskunskaper
i Photoshop eller motsvarande är önskvärt. Meriterande är kunskap i Perl, Java, serverside Javascript
och Oracle.
Som webutvecklare behöver du kunna något om
Java (Sen/let-, JDBC-, JavaMail-, JNDI- APherna, Cryptix krypteringsklasser, serverside och clientside Javascript), Perl/CGI och shellscripts. Du behöver också
kunna HTML, viss kunskap om Oracle och ha erfarenhet av Unix, Windows NT och Wlndows95.

JOBBNYTT
ERICSSON TELECOM AB. STOCKHOLM

KOMMUNIKATION

Ekonom
Marketing & Product Management inom PU Switching & System Offerings har ansvaret för produktenhetens strategiska produktledning och produkt
marknadsföring samt BU Wireline Systems System
Offerings.
Sour ang & Partering inom produktledingen är en
enhet på 5 personer som ansvarar för all sourcing
av software och OEM produkter inom BU WS.

Vår webserver är baserad på Netscape Enterprise
Server 3.5.1 och vi använder huvudsakligen VisualAge som Java-utvecklingsmiljö, för både Webmaster
och -utvecklare gäller att du är en öppen och serviceinriktad person som gillar att jobba med andra människor, uppskattar högt tempo och tycker om att ha
högt i tak.

• Vi söker en person som ska arbeta med produktledningens interna linjeekonomi samt vara administrativ support till enhetens sourcing & patterning
grupp. Ekonomi arbetet innebär att månadsvis följa
upp produktledningens ekonomiska utfall och att vara sammanhållande i forecast arbete samt vara ett
allmänt stöd till cheferna i ekonomiska frågor. Som
administrativ support kommer du att ansvara bl a för
hanteringen av avtal och kontrakt

Kontakta: Pia Äkerdahl Tel 08-585 335 32 pia.akerdahl@era.ericsson.se, Zsuzsanna Caal Tel08-404 86
23 zsuzsanna.gaal@era.ericsson.se. Ansökan:
R/H1196 Ericsson Radio Systems AB R/HS Inger Holmgren 164 80 Stockholm, ansokan.PUWRN@era.eri csson.se

Din bakgrund är förmodligen gymnasieekonom eller motsvarande kompetens samt några års erfarenhet från Ericsson. Noggrannhet, samarbetsförmåga
och att kunna arbeta självständigt är egenskaper
som vi tror att du har. Goda kunskaper i Officepaketet samt engelska är nöndvändiga kompetenser.

EKONOMI
ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
MÖLNDAL

Medarbetare
Enheten Bokföring och reskontror AE/L sköter företagets löpande bokföring, anläggningshantering, reseräkningsgranskning samt in- och utbetalningar.
Betalningsgruppens huvudsakliga uppgifter är att
hantera in- och utgående betalningar samt ansvara
för företagets kund- och leverantörsreskontra. Vi är
idag IB personer som har ett stort kontaktnät både
internt och externt Kunder, leverantörer och banker
är exempel på dessa kontakter. För tjänsten för utgående betalningar söker vi en medarbetare.

• I arbetsuppgifterna ingår bla: Betalning av leverantörsräkningar, svenska och utländska Planering av
valutabehov enligt internbankens regler Separata betalningar via terminal mot banker och postgiro Avstämning av bokföring Kontakter med leverantörer i
samband med svenska och utländska betalningar
Nettingbetalningar via Navet- / Pari- systemet (Ericssonbolag)
VI vill att du är en noggrann civilekonom som har
förmåga att hålla många bollar i luften. Verksamheten innebär kontakter med utländska leverantörer
och banker, så goda kunskaper i engelska, både tal
och skrift, är ett krav. Om Du också kan tyska är det
en fördel.
Kontakta: Magnus Boiardt, 031-747 1078,
magnus.boiardt@emw.ericsson.se, Linnea Karlsson,
031-747 0315, linnea.karisson@emw.ericsson.se.
Ansökan: 99-150, Ericsson Microwave Systems AB
Personal och Organisation 431 84 MÖLNDAL

Kontakta: Staffan Johansson, +46 8 681 2509 staffan.johansson@etx.ericsson.se, Anna-Karin Berry,
+46 8 719 0066 anna-karin.berry@etx.ericsson.seAnsökan: EKONOM Ericsson Telecom AB
VL/ETX/X/XB Staffan Johansson 126 25 Stockholm,

MMHI
ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB. STOCKHOLM

Accounting
• Finance department is now looking for a person
that can handle our Business Accounting and also
our activities within Treasury.
The person will be responsible for the preparing
and analysing of our Balance Sheet and will also be
an important person in the preparation of the monthly financial statements and in the continous work
with improvements within the accounting field. The
person will be responsible for all activities within the
Treasury-area, e.g. hedging, cash flow-planning, loans , investments, and other activities. You need to
have an Master Degree in economics and at least five years of experience from corresponding tasks. We
think you have good knowledge in spoken and written English and that you are cooperative, targeted
and get on well in a dynamic environment Experience from work with SAP R/3 is an asset.

Contact: Ove Elovsson, Accounting Manager 685 21
56 Ove.Elovsson@ehptcom, Mats Hagelin, Human
Resources 685 21 27 mats.hagelin@ehptcom. Application: VK/44 Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB VK/EHS/FP Jessica Dyrendahl 126 25
Stockholm ehsjob@ehpt.com

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Financial Controller
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Process Controller
We are constantly working to improve the Time To
Customer Flow. In order to that we need to have
facts about our present performance, have ideas of
needed improvements and establish a close contoct
with Market- and Product Units as well as the different Supply Units.
• In connection with the TTC global program the
staff function Supply Chain Management within
CSM-systems needs to strengthen the process control activities. We are for that reason looking for a
Process Controller with the task to:
Follow up financial and non-financial measurements as Cost of Sales, Inventories, lead times and
delivery precision. Compile reports, verbal as well as
numeric, from the Market Units to the management
team of ERA/UTake an active part in deployment of TTC goals.
Work as a line Controller for ERA/LL
Co-ordination activities between the Business
Units regarding measurement definitions both financial and non-financial.
You will work actively and closely with our Market
Unit that require travelling. You co-operate easily, are
creative and analytic and express yourself fluently in
English. You have an academic background with
focus on finance and some years experience within
Ericsson. Knowledge in statistics, process management and/or operational development is a plus
Contact: Per Nyländer, +46 8 404 96 88 per.nylander@era.ericsson.se. Application: PROCESS CONTROLLER Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LH/S
Birgitta Ahrebo 164 80 Stockholm,
birgittajhrebo@era.ericsson.se

/ den nybildade Produktenheten CSM@Enterprise
har vi det konsoliderade lösnsamhetsansvaret för
produkten GSM on the Net Vi år just nu inne i ett intensivt utvecklingsskede vad gäller såväl produkten
som marknaden.
• Till Business Control funktionen söker vi nu en Financial Controller med potential att bredda sig mot
en mer komplett Business Control roll. Inom Financial Control ligger ansvaret för budget/forecast arbetet
ekonomiska analyser och uppföljning av verksamheten, för såväl enheten i Sverige som konsoliderat.
Ambitionen är dock att köpa ett antal bastjänster inom området Financial Control från enheten Shared
Service Centre Finance (SSQ inom ERA/L. Andra viktiga inslag i arbetet är uppföljning av prodktlönsamhet och medverkan i framtagning av Business Case
tillsammans med våra produktchefer. Då enheten
befinner sig i ett uppbyggnadsskede kommer arbetsuppgifterna att utvecklas över tiden varför såväl ditt
intresse som din prestation kommer att ha stor inverkan på rollens framtida utformning.
Du bör ha kompetens som motsvarar civilekonomutbildning eller civilingenjörsutbildning med ekonomisk inriktning samt flera års Ericssonerfarenhet
Du behärskar engelska språket i tal och skrift Du är
både affärsorienterad och resultatorienterad samt
trivs med att jobba i en dynamisk omgivning.
Kontakta: Anders Kjellander, 08-4043613
anders.kjellander@era.ericsson.se, Anna BlomquistJohnson, anna.blomquist@ebc.ericsson.se. Ansökan:
Financial Controller Ericsson Radio Systems AB LR/H
la Pettersson 164 80 Stockholm, ingegard.pettersson@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
CSM is the worlds leading digital mobile system with over 150 million users, growing by 5 million
subscribers a month. Ericsson with over 40 percent
of the market, is the unchallenged global leader in
CSM. We are seeking dedicated professionals who
conjoin us in helping Ericsson to meet the challenge
of the future in this dynamic and exciting market

Marketing Communications
Interactive Media
Project Manager
• A position is available for an experienced project
leader to work with global and strategic Marketing
Communications interactive multimedia projects
presenting Ericssons mobile systems and solutions.
The presentations have multiple purposes such as
demos and interactive presentation material at exhibitions and other external events, customer meetings and customer seminars. The presentations are
also useful for individual learning and competence
development They are also published on the Internet
Working in close cooperation with the product
managers, the project leaders job involves support in
formulating messages, structuring and developing
pedagogical outlines explaining and transforming
technical descriptions and presentations into striking
and effective realisations of how our products can
bring value to the customer. The project leader also
initiates and supervises production of illustrations,
writes speakers scripts etc and sees to it that all different parts are joined together into a well-functioning interactive presentation. This work is performed
together with well-reputed consultancy firms.
You will be joining a highly professional team
within the marketing communications department
based at Ericsson Radio Systems in Kista, Stockholm.
You are an experienced project leader, with a technical and marketing focus. You have the management
skills to run several concurrent interactive media projects. You are creative and have a genuine interest
for pedagogy and graphic design. You should have
some experience in internet publishing and working
with Macromedia Director and Macromedia Shockwave Flash. You should also be fluent in English.
Knowledge of mobile telephony would be a definite
merit

Contact: Carina Ullemar Lönnbom, +46 8 757 36 96
carina.ullemar@era.ericsson.se. Tommy Karman, +46
8 404 84 66 tommy.karman@era.ericsson.se. Application: MARKETING COMMUNICATIONS INTERACTIVE MEDIA PROJECT MANAGER Ericsson Radio
Systems AB KI/ERA/LH/S Birgitta Ahrebo 164 80
Stockholm,

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA

Samordnare
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför strömförsörjningsutrustning, klimatsystem
samt styr- och övervakningssystem för telekommunikation. Stabsenheten Strategic Marketing ansvarar
för affärsenhetens strategiska planering samt för
marknadspositionering mot kundsegmentet - Den
tillverkande elektronikindustrin.
• Du kommer att ansvara för samordning av våra
kontakter med fackpressen, projektleda framtagning
av press releaser, artiklar och annonser genom våra
interna och externa samarbetspartners. Du ska också
arrangera presskonferenser samt utarbeta och implementera vår mediaplan liksom att förhandla och
avtala mediautrymme. Du bygger globala nätverk inom media och planerar och arrangerar pressmöten
för våra talesmän vid olika evenemang.
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samlade, mångfasetterade kompetens i kombination med kunskap och intresse för såväl beprövad
teknik som den snabba utvecklingen inom området
säkerställer att vi kan erbjuda våra kunder den båsta lösningen. På konsultenheten Communication S
Context arbetar idag flera kommunikatörer. Vi behöver förstärkning.
• Vi söker någon som har känsla för innehåll, struktur och vill skapa användarvänliga och användbara
webblösningar.
Arbetsuppgifterna: Vi söker efter dig som med
hjälp av webb och internetteknik kan hjälpa våra
kunder lösa sina informationsbehov. Du skall tillsammans med kunden identifiera målgrupp, definiera
syfte och ta fram långsiktiga strategier för deras satsning. Du kommer att vara involverad under hela processen från analys till färdig produkt Du kommer att
ha det övergripande ansvaret för att struktur och navigeringsfunktioner är tydliga och användarvänliga. Vi
arbetar i projekt som vi bemannar inför varje nytt
uppdrag där kommer du att arbeta tillsammans
med exempelvis grafiker, applikationsutvecklare och
projektledare. Kvalifikationer - Du är van att arbeta i
ett nära samarbete med kunder. Du har arbetat med
information för elektroniska medier. Du har stor erfarenhet av att utveckla användarvänliga lösningar. Du
är inte tekniker men har kunskap om webb teknikens möjligheter och begränsningar. Du skall känna
till begrepp såsom DHTML, site management och
interaktiva webbapplikationer. Du har erfarenhet av
konsultbranschen och arbete i projektform. Du behärskar engelska och svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper Du är drivande, entusiastisk
och nyfiken. Du kan kommunicera dina idéer samt få
dem förankrade hos kunder och kollegor. Du skall
kunna förmedla dina kunskaper till gruppen och ta
en aktiv del i gruppens utveckling.
Utbildning Du skall ha relevant utbildning från
högskola eller motsvarande. För mer information om
jobbet och oss, kontakta någon av oss: Stefan Pettersson chef eller UK Mohager webbkommuinkatör.
Kontakta: Stefan Pettersson, 08-721 72 82
stefan.pettersson@edtericsson.se, Ulf Mohager, 0856861334 ulf.mohager@edtericsson.se. Ansökan:
recruitment@edtericsson.se

KVALITET

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA

Kvalitetsingenjör
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har
totalansvar för sitt produktområde, som omfattar
delsystem i radiobasstationer till samtliga mobittelefonistandarder såsom CSM, DCS, PCS, DAMPS, ETACKS, NMT, WCS och PDC Produkterna innefattar
mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik
samt programvara. Utvecklingen och produkttfieringen sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsenheter inom affärsområdet Nätoperatörer. ANP
är kompetenscenter för mikrovågsfilter, linjära RF effektförstärkare MCPA, combiners, power amplifiers,
lågbrusförstärkare, multikopplare och radiotestloopar, mm.

• Din roll blir att delta i och driva ANP:s verksamhetsutvecklingsprojekt och kvalitetsrevisioner. Du kommer att ansvara för enhetens hantering av kunders
klagomålsärenden, införande och uppföljning av styrande mätetal och kontinuitetsplaner. Det åläggs
kvalitetsingenjören att identifiera, föreslå och implementera åtgärder för utveckling av enhetens kvalitets- och miljöledningssystem. Dessutom samordna
awikelsehantering för verksamhetssystem och processer, bevaka kvalitetsaktiviteter och vara enhetens
stöd avseende kvalitetsutveckling, standards och
hjälpmedel.

Du är troligen högskoleutbildad inom marknadsföring eller kommunikation samt har tidigare erfarenhet av mediabranschen och en god marknadsförståelse. Du är initiativrik och orädd, har hög kulturmedvetenhet har mycket god kunskap i engelska
och kan kanske även andra språk. Du har ett ödmjukt sätt och har lätt att arbeta i team. Dina IT-kunskaper är minst grundläggande inom Office-paketet
och du har gärna vana av Internet-miljöer.

Du som söker är högskoleingenjör eller motsvarande och har en bred teknisk erfarenhet från konstruktions-, utvecklings- och/eller produktionsområd e t gärna med inriktning mot kvalitetsfrågor. Du har
bra kunskap om olika administrativa system, lätt för
att uttrycka dig i tal och skrift och behärskar engelska
flytande. Vi värdesätter Ericsson-erfarenhet samt vana att arbeta i projekt Du har förmåga att entusiasmera medarbetare, driva förändringsarbete och lätt
för att samarbeta. Du är målinriktad, kreativ och kan
arbeta självständigt

Kontakta: Lars Thorsell, 08-721 70 45 larsthorsell@eka.ericsson.se, Eija Nokia 08-721 67 92
eija.nokia@eka.ericsson.se. Ansökan: K99056 Ericsson Components AB KK/EKA/K Kristin Engh 164 81
KISTA - STOCKHOLM cv.energy@eka.ericsson.se

Kontakta: Conny Widlund, 08-404 23 43 Pia Bolmgren, personal 08-585 341 35. Ansökan: Kvalitetsingenjör ANP Ericsson Radio Access AB KI/RSA/HPS
Lisbeth Ström blad Box 11, 164 93 STOCKHOLM bettina.jensen@rsa.ericsson.se

L M ERICSSON DATA AB, MARIEVIK

Kommunikatör
Ericsson Business Consulting verkar som konsulter i
IT-branschen med global närvaro. I vår verksamhet
som omfattar webb, ecommerce och information
management jobbar 170 personer i Stockholm. Vi är
en grupp människor med varierande bakgrund. Vår

ERICSSON TELECOM AB. STOCKHOLM

Quality System Manager
Wireline Systems Cbbal Supply Chain (CSC) is a
truly global organisation working 24 hours per day
utilising comptence and resources world-wide. Wé
work in a world of new paradigms where our ability

to define and deliver complete network solutions is
the key to the sucess of our customers as well as our
own. TTC Operational Development is a service function within the CSC and manages the development
of the Global Supply Chain. Its a dynamic, high-skilled team which now needs to strengthen it's compentence/experience to keep up with the increased
speed of change.

ar på olika nivåer i verksamheten och i roller som
strategiker, nätverksbyggare, bollplank, projektledare
och utbildare.
Du tycker det är naturligt att arbeta genom och
med andra via ett arbetssätt baserat på inkrementell
utveckling anpassat till organisationens mognad. Du
kommer att ingå i divisionens ledningsgrupp och samarbeta med kunder, chefer, projektledare och
andra förändringsledare.

• Your role will be to define, implement and develop the quality system for the GSC organisation in
Sweden.You will be the CSC representative in quality
boards and workgroups within Wireline Systems. The
role includes the responsibility to suggest for improvements, take preventive/corrective actions, co-ordinate non-conformance and perform internal audits
for the CSC guality system.

Kvalitet och miljö, där din utmaning blir att i nära
samverkan med våra chefer arbeta med att förändra
metoderna för och attityderna till kvalitetsfrågor från
instruktionsstyrning till en mer kompetensstyrd verksamhet Du kommer även att arbeta med hur vi ska
förbättra vår inre och yttre miljö.

An essential part of your responsibility wilt be to
ensure an appropriate web environment is
established in order to manage and publish the quality system.The line organisation will need continous
support and education in handling the web environment
You should have a M.Sc. or equivalent and be experienced in quality system management, ISO 9000
and ISO 14000. Knowledge of the TTC flow and quality auditing is a benefit You should be well structured, used to communicate verbally and in writing in
Swedish as well as English and have the ability to
work independently. Experience from implementing
change is essential.
Contact: Per Nordin 08-719 4147
per.nordin@etx.ericsson.se, Ann Jingklev 08-719
3404 ann.jinklev@etxericsson.se. Application: Ericsson Telecom AB HF/ETX/X/XOH Ann Jinklev 126 25
Stockholm

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Quality Manager
Ericsson is a market leader in mobile phones In recent years, the mobile phone market has grown rapidly and Ericsson has played a key role in this success.
• The position as Quality Manager, Business Unit
GSM requires both commercial and technical competence combined with a real passion for driving improvements in all aspects of Product & Process Quality. You will need a thorough understanding of the
development process and supply chain, having to
deal with all parts of the Consumer Business Segment including close contact with external customers, local sales companies, market regions, R&D,
operations and customer services. As a result excellent communications skills, fluent English and a confident outgoing personality are a must
As part of the Business Unit GSM, who have Global Product responsibility including profit and quality, the person will be expected t o initiate and drive
product and process quality issues from management perspective. This will involve: Being the champion for the process of improving product performance.
Representing the company on quality issues with
customers. Setting and implemented Quality Requirements on the rest of the organisation. Responsible
to monitor and report on key performance indicators. Drive corrective and preventative actions across
the organisation.
Your background will ideally be in Project, Product
or Quality Management with a minimum of 3 years
experience in one of these disciplines. Other requirements are: A masters degree (civilingenjör or civilekonom) in a technical or business subject
Experience in dealing face to face with customers
at a management level is essential. Enjoy working independently and taking decisions, but must also have excellent interpersonal skills. Have the ability to
travel globally at short notice.
Contact: Ian Scott, +46 46 19 33 23
ian.scott@ecs.ericsson.se. Application: Business Unit
GSM Ericsson Mobile Communications AB Human
Resources Department 221 84 LUND

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Verksamhetsutvecklare/
Kvalitetschef
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik.
• Till divisionen för Ftygradar söker vi en kvalificerad
verksamhetsutvecklare för arbete med kvalitetssäkring och förändringsarbete. Ditt arbete ska bidra till
att vera avancerade radarsystem uppfyller de krav våra kunder ställer på dem. Du måste därför ha god
förmåga att arbeta med förändringar och förbättring-
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Verksamhetsutveckling/förbättringsverksamhet,
där du ska samordna, följa upp och stödja förbättringsprojekt inom såväl systemutveckling, konstruktion, datorhjälp-medel som produktion.
Teknisk utbildning på högskolenivå med påbyggnad, t ex kvalitetsteknik, MBA Change Management
Du ska ha erfarenhet av projektledning och verksamhets-utveckling samt ha arbetat inom utveckling och
konstruktion, gärna med programvara.
Kontakta: Reimar Borgljung, 031-747 2022
reimar.borgljung@emw.ericsson.se, Lars-Göran Pettersson 031-747 1239 larsgoran.pettersson@emw.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Microwave Systems AB Personal och Organisation 431 84 Mölndal

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
Marketing and Sales Support is a unit within the
Product Unit CSM Circuit Switching Systems We are
responsible for product marketing and global market and sales support of the CSM Switching System
including the Core Network of Third Generation
Systems. Our main task is to drive and actively support New Account Management and Key Account
Management in the sales of switching products and
solutions towards new and existing customers.

Sales Support
• We are now looking for a marketing and sales oriented person with a good technical understanding
of the GSM switching system. One part of the work is
to develop product marketing material, e.g. marketing guides, business cases and presentations, and to
actively push GSM Switching products to the market
Another part is to work closely together with local
companies in all phases of the sales process towards
customers, e.g. customer presentations and actively
take part in pre-tender, tender and negotiation work.
You should have a M. Sc. in Engineering, preferably
including a degree in Industrial Marketing or similar,
and at least two years experience in the area of marketing and sales or GSM Switching System. The position entails extensive contacts with Local Companies
and customers and you must be prepared to do some travelling. You are result oriented, creative and
willing to take initiatives. Communications skills and
fluency in English are important The position is located in Kista.

Kontakta: Johan Dahlström, +46 8 757 24 21 johan.dahlstrom@era.ericsson.se. Skicka ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80
Stockholmann.beer@era.ericsson.se.
tBBBBaBn0BBHBBENäläBSlaaaMBBBBMBaiBaalBBB9BI

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN

Price Manager
• Do you want to make a difference? Are you business oriented? Do you think we must have knowledge of how our competitors act on market? Should
we focus more on what value our customers makes
from the Ericsson solution? If the answer of above
questions is YES, then this position is something for
you. Our segment New & Global Customers, are fast
moving, business driven and are using the technology as an enabler to meet their revenue targets and to
maximise shareholders value.
As a price manager you will be responsible for
preparing price strategies and pricing tools for the
products/solutions within the CG New & Global product portfolio. You will also focus on benchmarking;
both comparing what w e internally are doing but also look at what are competitors are doing in the pricing area.
You will also continuously participate in tenderwork where actual pricing is taking place. This will include travelling abroad in short notice and requires
ability to co-operate and understanding of other cultures. You must be customer and business focused,
be able to work under pressure, innovative regarding
new ways of pricing and packaging, have drive and
be result oriented, have knowledge of our product
and economics. Preferably you have knowledge of
products at DNIP. You probably have a B. Sc in Economics or similar.
Kontakta: Sarah Persson, +46 8 719 1514, +46 70
519 8249 sarah.persson@etx.eric5son.se. Skicka an-

sökan till: Ericsson Telecom AB, TN/ETX/X/GM S-126
25 Stockholm

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Market Manager
The Product Line Call Centre Solutions within Product Unit Value Added Services is expanding. We are
looking for a Market Manager with the ambition to
maintain, develop and drive business opportunities
in markets of interest to the PL Call Centre.
• The role of the Market Manager is to: Identify,
forecast and secure profitable business on behalf of
the PL Call Centre Track all sales that have a revenue
impact on the PL Call Centre and ensure their timely
and appropriate recording against the PL target
Achievement of objectives against Market & Channel
Development targets/forecasts
This will include: Development and implementation of Market & Channel Development plans Develop and maintain appropriate contact with Customer
Base (Local Companies) Secure new business by influencing LCs and Operators Reporting on a regular
basis as to the market situation and actions/recommendations required.
As Market Manager you report directly to the Market & Channel Development Manager. Your position
also includes providing support as appropriate to the
Local Companies and Call Centre PL including:
Bid/Proposal writing, development and justification
Business case development Report production Developing and giving presentations Developing marketing propositions and messages Developing and
maintaining sales support material(in conjunction
with Market Communications Unit) Provide support
as appropriate at exhibitions Updating customer and
opportunity tracking database for monthly reporting
The suitable applicant has competence/skills in:
Marketing & sales, Business & economics, Price /
Proposition development and Presentation skills
Desired but not essential is: Market research /
analysis experience and,Computer literate in MS:
Word/PowerPoint/Excel
This position provides the opportunity for a great
deal of international travel and the successful applicant will experience the convergence of the IT/Telephony market first hand. The successful candidate will
also be placing themselves on a career path with potential for development into management within
Ericsson's market & channel development organisations.
Sounds interesting? We hope so and look forward
to hear from you.
Contact: Chris Graham-Fielding Market & Channel
Development Manager, +46 8 7194288 Chris.Graham-Fielding@etx.ericsson.se. Skicka ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB, LU/HRS, Kjell-Gunnar
Königsson, 164 80 Stockholm

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Are you fascinated by questions related to the future? Do you like action? Are you inspired by technology with a focus on the end-user and how technology
can increase the quality of life? Are you resultoriented? Then we would like you to join us in the most
exciting high-tech project on earth!

Strategic Planning
• The unit is expanding and is looking for: 2 Market
Analysts - with a background in market forecasting
or Business Intelligence, having a good understanding of Ericssonis and our customers business
needs. The Market Analyst is responsible for the
handling processing and distribution of market data
and competitor information within the unit The Market Analyst also provides the team with up to date
forecast information for the ESP. Desirable qualities
in the successful candidate: Analytical skills, dynamic
mindset University Degree, preferably M.Sc, research
and analysis experience, fluent in English, excellent
presentation skills. For one of these positions we are
requiring, besides above, a candidate with excellent
technology expertise (WCDMA and IP mainly). Project Manager - we need a person that helps us facilitating the ESP-process. Holding the ESP-process and
ensuring the active participation of key stake holders
in the Ericsson group is of key importance for us to
achieve our wanted position. This is a dynamic position requiring from the candidate, besides the requirements above for our market analysts, following:
good skills in holding workshops, preferably a good
network within Ericsson, skills and interest in working with scenarios. This position gives the successful candidate an outstanding possibility to enhance
his/her network within Ericsson and selected customers.

Contact: ERA/LI/TEC Heraldo Sales Cavalcante, +46
8 404 7499, heraldo.salescavalcante@era.ericsson.se. Skicka ansökan till: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/U/HA Lise-Lotte
Ramneby, 164 80 Kista, email: liselotte.ramneby@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Project Coordinator
The unit. Market Unit Interface within Logistics Management (ERA/LV/L) has responsibility for supplyagreement between the Product Unit and the Market Unit, introducing and implementing processes
and tools ensuring the success of the flow. It is also
controlling the local performance on some key-performance indicators, both in quality, cost and heads.
The speed in the flow requires that our interface
with our customers, mostly local companies (Market
Units) is defined and well understood to the parties
involved. The product unit PU BSS has the responsibility of the TTC flow, all the way to the point when
the nodes (AXE related products) are handed over to
the costumers, both performance -and money wise,
and needs to ensure the success of the TTC improvements

• This is an opportunity to join a unit from the start
We are looking for a Project Co-ordinator with responsibility to introduce and implement processes
and tools, enabling the Market Units to place orders
directly to the Supply Unit AXE. This position will offer you a possibility to work i n a n international environment with a high degree of own responsibility
and co-ordination of different functions You should
have good knowledge in the Ericsson world and
your profile is independent and self-motivated with
strong inter-personal and communication skills. Experience from work at a Market Unit is an asset Fluency in English is required.

Kontakta: Madeleine Fries, 08-404 3506 madeleine.fries@era.ericsson.se. Benita Nilsson, Human Resources, 08-757 1914 benita.nilsson@era.erics
son.se. Skicka ansökan till: Ericsson Radio Systems
AB, LV/HS, 164 80 Stockholm, email: kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Dags att ta ett nytt steg i din karriär?

Affärsutvecklare GSM Office Solutions
• Vill du ha ett jobb där du: - får ett större personligt
ansvar - kan utveckla ett brett personligt internationellt nätverk inom Ericsson - får arbeta med marknadsföring på en expansiv marknad - får bred kompetens på våra totallösningar - kan utnyttja dina erfarenheter av mobittelefonisystem - får jobba tillsammans med motiverade och entusiastiska medarbetare.
Vi är en liten avdelning på produktenheten Base
Station Systems (PU-BSS) som ansvarar för marknadsföring av kompletta inomhuslösningar inkluderande allt från radionät till centralt kontrollerade slutanvändartjänster. Vi arbetar med lönsamhets- och
paketeringsfrågor för att säkerställa att våra lösningar
hanteras effektivt i alla led, från tidig marknadsföring
tills att de utgör en fullt integrerad del av operatörens nätverk.
Arbetet bedrivs i en internationell miljö, i samarbete med våra lokalbolag. Tjänsten som AFFÄRSUTVECKLARE - GSM OFFICE SOLUTIONS innebär
många marknadskontakter för att säkerställa att våra
låsningar tillgodoser kundemas krav.
Du kommer att ansvara för utveckling av modeller
för lönsamhetsberäkningar, hantera priser, tariffer
och annan marknadsinformation för våra tillämpningar. Resultaten används i kundmöten och presentationer för att påvisa lönsamheten av att investera i
våra lösningar. Du har en ekonomisk högskoleexamen. Du har ett utpräglat affärssinne och förmågan
att självständigt planera och genomföra kvalificerade
åtaganden. Du behärskar engelska i tal och skrift och
är övertygande i din kommunikation. Du har under
en tid arbetat med mobihelefoni och vill nu vidga dina vyer. Tidigare arbete i kundprojekt är meriterande.

Kontakta: Michael Bjärhov, 08-404 4203,
michael.bjarhov@era.ericsson.se. Ann Nordenstam,
Personal, 08-757 2287. Skicka ansökan till: Ericsson
Radio Systems AB, Kerstin Almblad, LV/HS, 164 80
Stockholm, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ
7he business unit Datacom Networks and IP Services is responsible for solutions for data communication and IP services and we are now launching a
number of new exiting products and network solutions that dramatically will change the way that telecom networks are implemented. We have developed
Ericssons new high-performance ATM switch, AXD
301, that is the base for Ericssons Multi-Service
Network offering. We are now expanding in Älvsjö,
on the outskirts of Stockholm, and we urgently need
people in a number of competence areas.

Product Marketing
• Product Marketing is responsible for product positioning and messaging. We drive awareness and re-
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venue for ATM products. We create marketing material and supports for exhibitions and customer presentations. We are the link between Product Management, Market Units and other Business Units.
We now wish to expand the group with one or
two people. Your main task will be to market the
products and solutions to the sales channels at local
companies.
You should have experience in data-communication (ATM background is an advantage). Your background is in product management andor product
marketing. Your personal situation allows you to travel.
Contact: Anna Sandberg, +46 8 719 94 19
anna.sandberg@etx.ericsson.se. Ian Malmqvist (Human Resources), +46 8 719 57 48
jan.malmqvist@etx.ericsson.se. Märk ansökan med:
Product Marketing - AXD 301 Skicka ansökan till:
Ericsson Telecom AB, ÄV/ETX/D/H Jan Malmqvist
126 25 Stockholmjan.malmqvist@etxericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA
för drygt 120 år sedan öppnade en ung värmlänning vid namn Lars Magnus Ericson sin egen verkstad pä 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 över 140 länder Ericsson Mobile Communications AB, utvecklar, säljer och
marknadsför mobiltelefoner över hela världen.

Brand Research Manager
• Vi söker nu en Brand Research Manager. En av de
viktigaste arbetsuppgifterna vi har framför oss är att
marknadsföra Ericssons Varumärke internationellt
Att förstå varumärken, dess processer och kundens
behov är av avgörande betydelse för fortsatt framgång för oss. Att följa Ericssons varumärke och dess
utveckling är ett område vi prioriterar mycket högt VI
har idag ett mycket välutvecklat program för varumärkesmätningar och du ska framförallt ansvara för
analyser och rapportering av dessa program. I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta aktivt för att utveckla metoder för andra marknadsundersökningsprojekt, både kvalitativa och kvantitativa. Du är
van att hålla presentationer och att leda möten, är
drivande, analytisk, serviceinriktad och har lätt för att
kommunicera med andra människor. Du har en akademisk utbildning med inriktning marknadsföring,
beteendevetenskap eller motsvarande och har flera
års erfarenhet av marknadsundersökningar. Vårt koncernspråk är engelska så vi förutsätter att du behärskar engelska I tal och skrift

Kontakta: Dusyant Patel, 08-404 80 79, Marcelo
Kac, 08-764 13 81. Märk ansökan med: Brand Research Manager Skicka ansökan till: Ericsson Mobile
Communications AB, Mia Hjertén, 164 80 Stockholmmia.hjerten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON SAAB AVIONICS AB. JÖNKÖPING
Ericsson Saab Avionics AB, är ett företag som till lika
delar ägs av Ericsson och Saab. Våra primära verksamhetsområden är telekrig, presentations- och
spaningssystem, avancerade elektronik- och mekanikapparater samt elektromagnetisk teknik inklusive
elmiljöteknik. Ett flertal av bolagets produkter ingår i
JAS 39 Gripen. Ericsson Saab AvionksY verksamheter är lokaliserade i Kista, Linköping och Jönköping
med huvudkontor i Kista. Sök gärna upp oss pä vår
hemsida för ytterligare information: http://www.esavionics.se. Till avdelningen för affärsutveckling söker
vi en marknadsinriktad systemingenjör med bred
teknisk bakgrund inom elektronikområdet och med
intresse för ekonomi.

• Rätt man för tjänsten har erfarenhet av internationell marknadsföring av processer från utveckling till
färdig produkt av komplexa system och delsystem
inom elektronikområdet gärna med ftyg- eller vapensystemanknytning. Marknadsföringserfarenhet av
komplexa system till försvarsorganisationer internationellt är meriterande.
Arbetet ställer krav på självständighet, initiativ och
samarbetsförmåga samt uthållighet då projekten ofta är långsiktiga. Vi förväntar oss att vår nya medarbetare besitter goda kunskaper i det engelska språket har en välutvecklad social kompetens och god
datorvana.
Tjänsten innebär en hel del resdagar. Erfarenhet av
projektarbete är meriterande. Avdelningen bistår
produktgrupperna inom apparatdivisionen med
marknadskommunikation samt analys av marknadsbehov och definition av framtida produkter. Dessutom medverkar vi vid större offertarbeten och vid
hantering av motköpsärenden.
Allmänna upplysningar om företaget lämnas av
personalchef Jan Barath, tfn 036 / 19 41 61. Fackliga
förtroendeman för PTK Kjell-Rune Jerneståhl, tfn 036
/ 19 43 44. VI ser gärna kvinnliga sökande till våra
tjänster.

JOBBNYTT
Eftersom flera av våra produkter är försvarshemliga måste du vara svensk medborgare.
Kontakta: Anders Wennström 036-19 42 33. Märk
ansökan med: Affärsutvecklare, reg nr 99-505 Skicka
ansökan till: Ericsson Saab Avionics AB, Division Apparater, Personal Box 1017, 551 11 J+NK-i-PINC

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
We at Business Management & Support, The America's (ERA/U), are looking for a Senior Business Manager and would like to get in touch with you who like speed, meeting people, learning about other Cultures and last but not least. Doing Business! You will
be responsible for two customer accounts in North
America.
• Your main interface will be the local Ericsson
company and the Key Account Management organizations. Together you will build relations, set short
and long-term objectives, drive the business and follow up on results. You will also play a key role in
bringing new solutions to the market which means
that conducting Business Development is a part of
your work as well. We want to emphasize the focus
on sales of solutions rather than boxes. As Business
Manager you work in teams and to your assistance
you have support from product marketing, price management and financial services. You will report to
the Business Director for North America. The job is
related with frequent travel to North America. Your
formal education and experience consists of Academic degree and at least 10 years of working experience whereof 5 years from the Telecom or IT industry. Direct sales or technical sales experience is a
plus. You are fluent in English, both written and
orally; other languages such as French is an advantage. As an individual you like to do business and have
developed a good social skill and understanding of
doing business with other cultures. Other key words
to you are Initiative, Drive, Ambition, Quality and
Fun. Please send your application no later than
1999-06-24.

Contact: Anders Olin, 08-58531703
anders.olin@era.ericsson.se. Send your application
to: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/U/HC Solveig
Vallentin, 164 80 Stockholm, e-mail: solveig.vallentin@era.ericsson.se.

keting documentation, marketing events and market
S sales support Our main interface is the local account teams for new and existing customers. However, regular contact with operators and good understanding of CSM end-users is crucial to the gualityofour work. In the last Market Communication satisfaction survey, we scored highest of all Product
Units (4,6 on a scale of 6, together with PU-BTS).
This doesn t mean that we are pleased. Now we are
looking to expand our unit to cope with increasing
demand for market & sales support and, even more
important to prepare the market for the data (Revolution in GSM. We are looking for:

Product Marketing
Manager, BSS
Infrastructure & ISP
• You are part of our market & sales support team
and your main task is to follow-up and support specific business opportunities for BSS all over the
world. Your main competence field is the current
AXE-based platform : a.o. Product Packages, Processor/Counter capacity and In Sen/ice Performance
(ISP). Your main challenge is preparing the local Account Teams for the marketing of the new IP-Based
platform for BSS and assisting Operators in their
choice of platform for the development of their
network.

Product Marketing
Manager, Radio Network
• You are part of our market & sales support team
and your main task is to follow-up and support specific business opportunities for BSS all over the
world. Your main competence field is the radio
network functionality : a.o. radio network capacity
and radio network quality. Your main challenge is
preparing the local Account Teams for the marketing
of data over BSS (HSCSD, GPRS, 14.4, EDGE, UMTS,
.) and assisting Operators in optimising their
network for voice and data. Do you feel that this is
something for you? Do you feel that you fit in? Contact us, there might be an exciting future for you with
usl

Contact: Steven Lefevre, +46 703403 102 steven.lefevre@era.ericsson.se. Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 Stockholm, e-mail: kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Senior Business Manager
We at Business Management S Support The America's (ERA/U), are looking for one Senior Business
Manager and would like to get in touch with you
who like speed, meeting people, learning about other Cultures and last but not least Doing Business!
You will be responsible for one to two customer accounts in Latin America. Your main interface will be
the local Ericsson company/ies and the Key Account
Management organizations Together you will build
relations, set short and long-term objectives, drive
the business and follow up on results. You will also
play a key role in bringing new solutions to the market that means that conducting Business Development is a part of your work as well. We want to emphasize the focus on soles of solutions rather than
boxes As a Business Manager you work in teams
and to your assistance you have support from product marketing, price management and financial
services. You will report to the Business Director. The
job is related with freguent travel to Latin America.
Your formal education and experience consists of
Academic degree and at least 10 years of working
experience whereof 5 years from the Telecom or IT
industry. Direct sales or technical sales experience is
a plus. You are fluent in English, both written and
orally; other languages such as Spanish is an advantage. As an individual you like to do business
and have developed a good social skill and understanding of doing business with other cultures. Other
key words to you are Initiative, Drive, Ambition, Quality and Fun. Please send your application no later
than 1999-06-24.

Contact Anders Olin, 08-58531703
anders.olin@era.ericsson.se. Henrik Högberg, 087571148 henrik.hogberg@era.ericsson.se. Send your
application to: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/U/HC Sotveig Vallentin, 164 80 Stockholm,
e-mail: sofveig.vallentin@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Are you looking for a change? Do you want to grow?
Contact us, there might be an exciting future for you
with us!

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
The Ericsson TEMS portfolio of products provides integrated solutions for Network Design, Performance
Monitoring and Optimisation. All products are based
on a modular design with open interfaces, offering
the best and most direct route to problem solution.
The Ericsson TEMS portfolio of products provides integrated solutions for a direct route to problem solving. TEMS Total systems are all built on the Windows environment ensuring cost effective hardware
and software solutions.
Network Design Solutions offers on integrated
product concept for radio network design, transmission network design and switch network design.
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Services, Quality Improvement Solutions and Solutions for Internet Service Providers.

Internal Communicator
• We now seek a motivated and confident self-starter for the role of Internal Communicator in our
Communications team which is responsible for Internal, External and Marketing Communications.
It is anticipated that you will be a key person in
our global network. You will coach the Professional
Services management team in communications skills
and assist them in both gathering and spreading information throughout the organization, ensuring that
the right information reaches the correct target
group.
You will represent us on the Network Operator
segment Internal Communications Council and on
the editorial boards of Ericsson internal publications.
The ideal candidate should have relevant qualifications and experience and be fluent in English. It is
anticipated that you will be a skilled writer and producer of Powerpoint presentation material and that
you will have experience of organizing internal
events and roadshows.
It is likely that you will have an outgoing personality and enjoy working under pressure. You should be
able to take initiative as this position offers you the
opportunity to define and develop your own role in
a new organization.

Marketing Communications
Manager
• The ideal candidate is expected to be a qualified
marketing communications professional with at least
five years experience of handling a variety of communication projects. Your English must be fluent as
you will be working in a multicultural environment
with a great deal of international contact You should
feel at ease communicating with a variety of media
as well as liaising with external agencies. Much of
your work will involve participating in cross-functional teams together with other Ericsson Service organizations. You will have the confidence to take decisions and the experience to produce fast effective
results. You enjoy mucking in and get a kick out of
meeting sometimes tight deadlines. Experience of
producing Powerpoint presentations is a definite advantage.

Contact: Stefan Johansson, Marketing Director, +46
8 4043619 stefan.m.johansson@era.ericsson.se.
Jackie Karlsson, +46 8 4047500, e-mail: jackie.karlsson@era.ericsson.se. Send your application to: Ericsson Radio Systems AB, NH Towa Raak, 164 80 Stockholmtowa.raak@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
7he Product Marketing function within the Marketing
unit at DNIP is responsible to drive market awareness and revenue for datacom products and delivering solutions that make customers more successful.
DNIP is a truly international organisation with headguarters in Boston and units at several locations.
One of DNIPs product is IP Telephony and we are
now looking for a Product Marketing Manager, to be
based in Älvsjö.

Product Marketing Manager
Product Marketing Engineer
• Due to expansion of the Network Design product
range we now need to reinforce our staff in our Kista
office. We are looking for a Product Marketing Engineer to join our small, dynamic team. The position
requires good communication skills and a nose for
business.
You will have a chance to develop your large contact network within development units, regional sales offices and customers' organisations.
The Product Marketing Engineer will: - Be responsible for marketing messages and promoting our
products both internally and externally - Develop demonstrations, presentation material, brochures and
advertisements - Give sales support and demonstrations - Provide support for tenders - Be required to
travel
Naturally, the position also requires excellent English and a positive outgoing, attitude.
Contact: Anne Swatter, 08-404 4286 anne.swaffer@era.ericsson.se. Send your application to: Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 Stockholm, email: kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
Professional Services within the Network Operator
and Service Providers segment - For a successful
Partnership!

We are the Product Marketing Unit for the Product
Unit Base Station Systems, that is responsible for
Ericssons' BSS infrastructure. PU-BSS delivers 8SS
nodes, OSS and radio network solutions to 40% of
all CSM operators in the world!

Professional Services (BOPS) is a new Ericsson
Business Unit that delivers business solutions and
consultancy services to network operators and service providers around the world.

At the Product Marketing Unit we are working
with value argumentation for future products, mar-

Our portfolio includes Business Consulting, Telecom Management & Systems Integration, Managed

• The position as product marketing manager requires both commercial and technical competence. The
successful candidate will be able to translate the
technical functionalftyof the products into clear, concise commercial arguments which highlight our
customer needs and value. As a product marketing
manager you will be responsible both for the introduction of new products as for the longer term marketing messages and support A successful product
launch requires a dear marketing message, attractive
packaging good-pricing strategies and a wellthought marketing campaign. The launch of the product will be carried out through internal as well as
external presentation events.
The product manager will also be responsible for
managing the development and implementation of
complex business plans, marketing strategy, pricing
and forecasts for assigned product(s). Furthermore
manage the marketing research, monitoring of competitive activity and identification of customer requirements for existing and future products and/or services.
The position requires co-ordination of different
functions, both within the parent company and subsidiaries. It is therefore essential that you are outgoing, independent creative and self-motivated. You
will also need high interpersonal and communications skills to convey our messages in the right way.
Candidates for the position should several years experience of working in an international business environment preferably in the data-communications
business. Fluency in English is required. A Bachelor's
degree or equivalent and a minimum of eight to ten
years of related experience is also required

Contact: Elsebeth Ekström, phone, 08-719 7801
Please send your application by E-mail to Elsebeth
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Ekström (elsebeth.ekstrom@etxericsson.se.), phone,
08-719 7801 Please send a copy to HR, Britt Alexandersson (brittalexandersson@etxericsson.se.)

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ
The Product Marketing function within the Marketing
unit at DNIP is responsible to drive market awareness and revenue for datacom products and delivering solutions that make customers more successful.
DNIP is a truly international organisation with headguarters in Boston and units at several locations. We
are now looking for a

Senior International
Marketing Manager
• Responsible for the formulation and execution of
Ericsson Telecommunications' global marketing and
business development activities and IP networking.
Will provide leadership and direction in building
Ericsson's business with ISPs and telecommunications operators deploying IP networks.
The position requires co-ordination of different
functions, both within the parent company, subsidiaries and Boston. It is therefore essential that you are
outgoing, independent creative and self-motivated.
You will also need high interpersonal and communications skills to convey our messages in the right
way. Candidates for the position should have several
years experience of working in an international business environment, preferably in the data-communications business. Fluency in English is required. Requires 5-10 years industry experience with BS in
CS/EE/Marketing or equivalent

Contact: Elsebeth Ekström, phone, 08-719 7801
Please send your application by E-mail to Elsebeth
Ekström (elsebeth.ekstrom@etxericsson.se.) phone,
08-719 7801 Please send a copy to HR, Britt Alexandersson (brittalexandersson@etxericsson.se.)

ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ
The Product Marketing function within the the new
Product Unit, IP applications, is responsible to drive
market awareness and revenue for datacom products and delivering solutions that make customers
more successful. One of our product is iPulse, a software application, and we are now looking for a

Product Marketing Manager

Business Manager

• The position as product marketing manager requires both commercial and technical competence. The
successful candidate will be able to translate the
technical functionalityof the products into clear, concise commercial arguments which highlight our
customer needs and value. As a product marketing
manager you will be responsible both for the introduction of new products as for the longer term marketing messages and support A successful product
launch requires a clear marketing message, attractive
packaging, good-pricing strategies and a wellthought marketing campaign. The launch of the product will be carried out through internal as well as
external presentation events.

• To our group of Business Management we are
looking for a Business Manager. The position as business manager requires both commercial and technical competence. The successful candidate will be able to translate the technical functionality of the products into clear, concise commercial arguments which highlight our customer needs and value. As a business manager you will be responsible for the introduction of new products. A successful product launch requires a clear marketing messages, attractive
packaging good-pricing strategies and a wellthought marketing campaign. The launch of the product will be carried out through both internal as well
as external presentation events. After the actual
launch the longer term market message and co-ordination of arguments and strategies to support the
sales of our products take over.

The product manager will also be responsible for
managing the development and implementation of
complex business plans, marketing strategy, pricing
and forecasts for assigned product(s). Furthermore
manage the marketing research, monitoring of competitive activity and identification of customer requirements for existing and future products and/or services.
The position requires co-ordination of different
functions, both within the parent company and subsidiaries. It is therefore essential that you are outgoing, independent, creative and self-motivated. You
will also need high interpersonal and communications skills to convey our messages in the right way.
Candidates for the position should several years experience of working in an international business environment preferably in the data-communications
business. Fluency in English is required. A Bachelor's
degree or equivalent and a minimum of five years of
related experience is also required
Contact: Elsebeth Ekström, phone, 08-719 7801 or
Anna-Karin Rönnberg, phone, 08-719 4436. Please
send your application by E-mail to Elsebeth Ekström
(elsebeth.ekstrom@etxericsson.se.), Please send a
copy to HR, Jila Persson (jila.persson@etxericsson.se.)

ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ
The Product Unit (PU) IP Telephony within Datacom
Networks is responsible for the development, supply,
and maintenance of IP Telephony.

The position requires co-ordination of different
functions. It is therefore essential that you are outgoing independent creative and self-motivated. You
will also need high interpersonal and communications skills to convey our messages in the right way.
Experience also required concerning making presentations. Candidates for the position should have a
university degree or similar, several years experience
working in an international business environment
preferably in the telecommunications business. Fluency in English is required. He right candidate are
goal oriented and a team player/team leader.

Contact: Elsebeth Ekström, phone, 08-719 7801 or
Christian Nordberg phone, 08-719 9786. Please
send your application by E-mail to Elsebeth Ekström
(elsebeth.ekstrom@etxericsson.se.), Please send a
copy to HR, Jila Persson
(jila.pers5on@etxericsson.se.)

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG
Exciting opportunities within Satellite Systems n a
new and challenging business for Ericsson.
Within the Operator Segment a new Business
Unit New and Special Business Operations, BNSO,
was established this year. Satellite belongs to BNSO
who has a mission to give new small business activities the appropriate attention and conditions for
operation.
Ericsson has been awarded 3 gateway infrastruc-

ture contracts. In March 1997 a contract was signed
with ICO, a global mobile satellite system operator
and in December J 997 Ericsson signed a contract
for Thuraya, a regional mobile satellite system operator (covering parts of Europe & Africa, Middle East
and India). Both ICO and Thuraya are narrowband
systems for voice and low rote data and are CSMbased. In April 1999 we signed the Astrolink
contract, our first broadband system, with multimedia services for voice, data and video. Here we still
hove the challenge to finalize the architecture. - Mobile satellite systems will play an important role in
providing complementary service to existing terrestrial cellular system operators and fixed telephone
subscribers in remote areas. Roaming agreements
between cellular operators and satellite operators
and the availability of dual-mode handheld phones
will facilitate these services
Ericsson develops satellite functionality within
Ericssonis product portfolio. It is a very strong plus if
you have experience in CSM/CPRS/ATM/ISUP/IN
and has worked within development projects.
To be able to support and provide the satellite operators with a total satellite system we are working
closely with several other companies. This means
long term strategic relations and agreements with
our partners.
If you think this is a real challenge and want to
work in a small organisation, than we can offer you
interesting positions as:

Sales Managers
• As a Sales Manager you will work with the sales
and be responsible for fulfilling the customeris high
expectations. You will be a part of the marketing and
sales team towards the customer account Create
and maintain market plans, responsible for meeting
and exceeding sales booking objectives, profitability
targets, maintain and negotiate contracts and
establish long-term partnerships between our customer and Ericsson.
The successful candidate should have an ability to
build and maintain good customer relations, have
strong sales & leaderships skills and experience from
several markets/regions. You should also be able to
work out business cases for the new satellite development
For the position we need a person whose profile
shows that you are outgoing, independent and self-

Vi skapar möjligheter - vill Du bli en av oss?
Ericsson är den ledande leverantören i den nya
telekomvärlden, med kommunikationslösningar
där tele- och datateknik kombineras med friheten för användaren att vara mobil. Med över
100 000 medarbetare i 140 länder underlättar
Ericsson kommunikationen för sina kunder nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster,
företag och konsumenter - över hela världen.
Ericsson Software Technology AB är ett mjukvaruföretag inom telecombranschen. Vi erbjuder
produkter och tjänster som stärker våra kunders
konkurrenskraft och affärsmöjligheter. Våra
arbetsområden är främst inom mobil- och företagskommunikation och vi jobbar med såväl
öppna system och nät som med specifika telekomlösningar. Vi är ett ungt växande företag
som hunnit bli drygt 800 personer. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har även kontor
i Ronneby, Malmö och Stockholm.

Prepaid
Ericsson Software Technology AB har det totala
produktansvaret för Prepaid inom Ericsson.

Prepaid är ett sätt att hantera förbetalning av
samtalskostnader för abonnenter och potentialen
hos våra mobiltelefonoperatörer är mycket hög
för den här produkten. För att lyckas behöver vi
bra strateger och strategier, kanske Du är den vi
söker?

Din ansökan, märkt "Strategisk Produktledare",
skickar Du senast den 20 juli till:
Capita Urval AB
Ronnebygatan 2
371 32 Karlskrona

Strategisk Produktledare
Vi söker Dig som vill arbeta med strategiska
frågor i ett globalt perspektiv. Du skall ha en
känsla för marknaden och våra kunders behov att
utöka sina marknadsandelar. Du är affärsmässig,
strategisk och lyhörd. Dessutom är Du utåtriktad med hög social mognad. Du är initiativrik
med goda ledaregenskaper och har hög uthållighet. Erfarenhet från mobiltelefonoperatörer och
arbete utomlands är meriterande. Du har goda
kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift.
Låter det intressant? Välkommen att kontakta:
Conny Olausson, tel 0455-30 80 70 alternativt
0707-51 53 08
e-mail: info2@capitaurval.se
www.ericsson.se/SE/epk/

Make yourself heard.
ERICSSON
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motivated with strong interpersonal and communication skills. You should have a university degree,
preferably M. Sc or similar. Good written and oral
skills in English. You should have experience in tender preparations.

system presentations for customers, acting as the
prime contact for RFI/RFQ work with the Market
Units, conducting business-oriented workshops with
customers and assisting in product sales seminars.
The vacant positions are with a unit for Market Sales
Support within Product Marketing.

Contact: Catharina Jedberger, +46 8 404 44 64 catharina.jedberger@era.ericsson.se.

If you are interested in this position and have 2-3
years experience in data communications combined
with good knowledge in marketing activities, we can
offer you a challenging position in a fast growing organisation.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
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 re/e- och
datakommunikation.
Ericsson Sverige AB,s kunder ligger i framkant
når det gäller områdena tele-, datakommunikation
och IP. Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör avtiänster,produkter och lösningar inom
dessa områden. Våra kunder år 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,
Kumh, Göteborg och Nynäshamn. Huvudkontoret
ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Product Marketing Manager
• Du har en bred teknisk kompetens samt kunskap
om Ericssons produkter. Du kommer att arbeta med
Global One accountet där du aktivt skall delta i försäljningen till kunden.
Dina arbetsuppgifter blir tillsammans med Account Manager att finna tekniska lösningar och driva
tekniska frågor självständigt mot kund. Arbetet kräver nära kontakt med kund och mot Ericssons produktenheter.
Du har kunskap om olika Telecom system samt erfarenhet från projektverksamhet Vidare har Du tidigare erfarenhet av täta kundkontakter. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Kontakta: Torgny Nyström, 08/57918183,
Torgny.nyström@ese.ericsson.se. Charlotte Rubin,
08/579 18388, Charlotte.rubin@ese.ericsson.se.
Skicka ansökan till: Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal, Lena Simonsson, 126 25 Stockholm. Email:
Lena.simonsson@ese.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

System Marketing
Managers
Are you an engineer who has already worked a few
years in the telecommunications branch? Are you interested in working with customers? If so, we can offer you a training program that could open the door
to a particularly exciting line of work. Of course we're interested in your formal merits, but we also place
a lot of emphasis on your characteristics as a person. - Our program - which is adapted to each participant and takes around a year to complete - is designed to give you an in-depth understanding of the
CSM System from a technical as well as a marketing
perspective.

• In the course of the program, you'll build up your
competence through a combination of theory and
practice that includes carrying out assignments on
your own, and training at our product and marketing
units in Sweden as well as abroad. Furthermore,
during your first year with us, you'll be employed by
one or our development units, which will serve as
your The activities included in the program are
meant to familiarize you with the GSM System in its
entirety and to show you the many advantages the
system offers our customers.
When you have successfully completed the program, which is individual, you'll be able to assume
your position as a System Marketing Manager and
begin playing a very important part in our sales
work. You could be stationed in Sweden or at one of
our local companies in some other part of the world,
but no matter where you're based, the position will
require that you travel often.
Contact: Johanna Rydberg, 08 - 404 24 03, e-mail:
johanna.rydberg@lme.ericsson.se.. Send your application to: Telefonaktiebolaget L M Ericsson
KI/LME/DKS/LK Johanna Rydberg S -, 164 80 Stockholmjohanna.rydberg@lme.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
Ericsson is the world leader in mobile packet data
communication. The market response on our new
offering of mobile dato services for CSM networks
based on GPRS is exceeding our expectations

Market Sales Support
GPRS
• We are now looking for additional co-workers in
order to increase our sales support activities. The responsibilities for the new positions will include

Contact: Bengt Didner, +46 8 757 17 21, e-mail:
bengtdidner@era.ericsson.se. Bo Danielsen, +46 8
404 81 67, e-mail: bo.danielsen@era.ericsson.se.
Send your application to: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LK/HS, Susanne Holmene, 164 80 Stockhorn, e-mail: susanne.holmene@era.ericsson.se.

You will be joining a highly professional team
within the marketing communications department
based at Ericsson Radio Systems in Kista, Stockholm.
You are an experienced project leader, with a technical and marketing focus. You have the management
skills to run several concurrent interactive media projects. You are creative and have a genuine interest
for pedagogy and graphic design. You should have
some experience in internet publishing and working
with Macromedia Director and Macromedia Shockwave Flash. You should also be fluent in English.
Knowledge of mobile telephony would be a definite
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Your formal education and experience consists of
Academic degree and at least 10 years of working
experience whereof 5 years from the Telecom or IT
industry. Direct sales or technical sales experience is
a plus. You are fluent in English, both written and
orally; other languages such as Spanish is an advantage. As an individual you like to do business and
have developed a good social skill and understanding of doing business with other cultures. Other key
words to you are Initiative, Drive, Ambition, Quality
and Fun. Please send your application no later than
1999-06-24.

merit
Contact: Carina Ullemar Lönnbom, +46 8 757 36 96
carina.ullemar@era.ericsson.se. Tommy Karman, +46
8 404 84 66 tommy.karman@era.ericsson.se. Send
your application to: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LH/S Birgitta Ahrebo, 164 80 Stockholm.

Contact: Anders Olin, 08-58531703
anders.olin@era.ericsson.se. Henrik Högberg, 087571148 henrik.hogberg@era.ericsson.se. Send your
application to: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/U/HC Solveig Vallentin, 164 80 Stockholm,
email: solveig.vallentin@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Senior Business Manager
• We at Business Management & Support The
America's ERA/U), are looking for a Senior Business
Manager and would like to get in touch with you
who like speed, meeting people, learning about other Cultures and last but not least, Doing Businessl
You will be responsible for two customer accounts
in North America. Your main interface will be the
local Ericsson company and the Key Account Management organizations. Together you will build relations, set short and long-term objectives, drive the
business and follow up on results.
You will also play a key role in bringing new solutions to the market which means that conducting
Business Development is a part of your work as well.
We want to emphasize the focus on sales of solutions rather than boxes. As Business Manager you
work in teams and to your assistance you have support from product marketing, price management and
financial services.
You will report to the Business Director for North
America. The job is related with frequent travel to
North America. Your formal education and experience consists of Academic degree and at least 10 years
of working experience whereof 5 years from the Telecom or IT industry. Direct sales or technical sales
experience is a plus. You are fluent in English, both
written and orally; other languages such as French is
an advantage. As an individual you like to do business and have developed a good social skill and understanding of doing business with other cultures.
Other key words to you are Initiative, Drive, Ambition, Quality and Fun. Please send your application
no later than 1999-06-24.

Contact: Anders Olin, 08-58531703
anders.olin@era.ericsson.se. Send your application
t o : Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/U/HC Solveig
Vallentin, 164 80 Stockholm, e-mail: solveig.vallentin@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ericsson is the leading provider in the new telecoms
world, with communications solutions that combine
telecom anddatacom technologies with freedom of
mobility for the user. With more than 100,000
employees in 140 countries, Ericsson simplifies communications for its customers - network operators,
service providers, enterprise and consumers - the
world over.
GSM is the world's leading digital mobile system with over J 50 million users, growing by 5 million
subscribers a month. Ericsson with over 40 percent
of the market, is the unchallenged global leader in
GSM. We are seeking dedicated professionals who
conjoin us in helping Ericsson to meet the challenge
of the future in this dynamic and exciting market

Interactive Media
Project Manager
• A position is available for an experienced project
leader to work with global and strategic Marketing
Communications interactive multimedia projects
presenting Ericssons mobile systems and solutions.
The presentations have multiple purposes such as
demos and interactive presentation material at exhibitions and other external events, customer meetings and customer seminars. The presentations are
also useful for individual learning and competence
development They are also published on the Internet
Working in close cooperation with the product
managers, the project leaders job involves support in
formulating messages, structuring and developing
pedagogical outlines explaining and transforming
technical descriptions and presentations into striking
and effective realisations of how our products can
bring value to the customer.
The project leader also initiates and supervises
production of illustrations, writes speakers scripts
etc and sees to it that all different parts are joined
together into a well-functioning interactive presentation. This work is performed together with well-reputed consultancy firms.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Fixed Radio Access, is a business unit within New
and Special Business Operations. Wé are responsible for access solutions, which provide fixed subscriber connections via radio networks. Ericsson is the
world leader telephony applications We now intend
to become the world leader also in the field of providing fixed Internet connections via radio. The mission of Market Operations within Fixed Radio Access
is to market, sell, supply, implement and support our
solutions on a worldwide basis. Within Market Operations, New Products is a unit under estABJishment
for marketing and sales of products for IP access

Ericsson Business Innovation has been initiated as a
support for taking ideas to successful businesses.
We are focusing on new business opportunities outside the core business of today. Ericsson is facing a
completely new business environment In the near
future datacom, telecom and media will converge
into one industry. Traditional products and skills will
meet new competitors in a new environment

Business Manager
• We are now looking for a qualified business manager to the New Products unit You will be instrumental in the planned launch of our next product
You will team up with colleagues from Fixed Radio
Access and staff from Ericsson Market Units to promote and sell this product to our target customers.
You will also, based on the business case of the
customers, have influence on the product launch
plan. Your role will thus span from strategic marketing to closing specific deals. You will report to the
director of marketing and sales, New Products. This
is a challenging position in a rapidly changing international environment We therefor expect you to be
a leading team player with substantial and documented achievements from marketing and sales in
similar situations. You have a M.Sc degree within telecommunications (civ.ing.). Experience from the radio and IP areas is clear merits. You are result oriented with a strong drive and we expect you to master spoken and written English.
REQUIRED SKILLS: Marketing skills ft market &
communication, planning; forecasting etc Sales & negotiation- well documented negotiation skills, tender
management skills Ericsson knowledge - build
networks with Market Units Communication - experience required concerning; presentations, writing
documents, negotiation basics, managing meetings,
fluent English (Spanish a bonus) Technical - understand the product communicate with product mgmt:
Telecom and datacom ft understand the Operatons
business, communicate with customers Economic/financial skills ft business case analysis, tender calculation & analysis
DESIRED PERSONAL PROFILE Team player/team
leader Social skills ft internally and in international
customers situations Driving & avslutare High capacity Goal oriented
Contact: Anders Smedberg, Director of marketing
and sales, +46 8 764 09 83
anders.smedberg@era.ericsson.se. Barbro Wincent
Human resources, +46 8 764 32 06 barbro.wincent@era.ericsson.se. Send your application to: Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf,
164 80 Stockholmmari.skoglof@era.ericsson.se.

To face these challenges Ericsson has to become
more innovative and explore new areas. A lot of
high potential ideas in these spaces already exist inside Ericsson, but we are also looking outside the organisation for high potential ideas Ericsson Business Innovation works like a venture capital firm,
searching for excellent business opportunities and
developing them into successful businesses.
In order to do this we work with global networks
as well as other companies acting in the field. The
ventures are run as small businesses within Ericsson. Ericsson Business Innovation is now expanding
and is looking for a highly motivated and business
minded person to join the team working with finding
and developing business opportunities.

Business Innovation
Analyst
• This challenging position requires university degree and experience in business/economics/finance
and affinity with new technology. Of course you speak and write English fluently. Your personal qualities
are: good teamworking skills, strong drive, analytical
skills and high integrity.
Contact: Ton Keppel, 08-585 345 37
ton.keppel@era.ericsso.se. Fredric Gunnarson, 08585 345 36, e-mail: fredricgunnarson@era.ericsson.se. Send your application to: Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
Stockholm, e-mail: mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
Ericsson Sverige AB, är Ericssons nystartode marknadsbolag i Sverige. Vi verkar på en av världens
mest spännande och avreglerade marknader, med
en ständigt expanderande infrastruktur för fe/e- 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.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Företaget består av ca 600 medarbetare med
starkt kundfokus. Vi har kontor bl a i Malmö, Göteborg, Kumla och Nynäshamn. Huvudkontoret ligger
på Kungsholmen i Stockholm. New Account Management är ett nytt team för försäljning och affärsutveckling på icke traditionello områden inom Telia. Vi
finns på kundenheten för Telia på Ericsson Sverige.

Senior Business Manager

Account Manager

• We at Business Management & Support The
America's (ERA/U), are looking for one Senior Business Manager and would like to get in touch with
you who like speed, meeting people, learning about
other Cultures and last but not least, Doing Business!
You will be responsible for one to two customer accounts in Latin America.
Your main interface will be the local Ericsson company/ies and the Key Account Management organizations. Together you will build relations, set short
and long-term objectives, drive the business and follow up on results.

• Vi söker nu en medarbetare som är en Hunter då
det gäller att hitta nya affärsmöjligheter, både för oss
och Telia. Du får arbeta i en starkt framtidsinriktad
miljö där varje order är viktig. Våra kunder arbetar i
den absoluta framkanten och ställer stora krav på
oss. Du får presentera och sälja in nya koncept hos
bl a Telias marknads och supportbolag. Du gillar att
ta många kontakter och är bra på att följa upp dem.
Du kan skapa goda kundrelationer och få Telias förtroende så att ni tillsammans kan göra goda affärer.
Du är resultatorienterad och tar egna initiativ. Du
blir motiverad av att göra affärer.

You will also play a key role in bringing new solutions to the market that means that conducting Business Development is a part of your work as well. We
want to emphasize the focus on sales of solutions
rather than boxes. As a Business Manager you work
in teams and to your assistance you have support
from product marketing, price management and financial services. You will report to the Business
Director. The job is related with frequent travel to Latin America.

Kontakta: Robert Altwin, Account Manager, 08-579
18 290, mobil 070-519 6263
robert.allwin@ese.ericsson.se. Sven Kuldkepp, 08579 18 274, mobil 070 -519 6761, e-mail: sven.kuldkepp@ese.ericsson.se. Elinor Skogsfors, Personal,
08-579 18 456, mobil 070-349 1686, e-mail:
elinor.skogsfors@ese.ericsson.se. Skicka ansökan till:
Ericsson Sverige AB, Lena Simonsson 126 25 Stockholm

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG
För att förbli fortsatt framgångsrika inom den nya telekomvärlden, vidar- utvecklar vi vår förmåga att vara innovativa och entiepreneurielh. I linje med denna satsning har enheten Business Innovation bildats
med målet att hitta, stödja och utveckla nya idéer,
som ligger utanför dagens korn- verksamhet Vi är
en liten flexibel enhet som utnyttjar det stora företagets resurser för att ge våra start-ups bästa förutsättningar för att lyckas.

Venture Managers
• För att komma vidare I vårt arbete söker vi ytterligare Venture Managers till vår enhet Business Innovation går in som aktiva ägare i interna och externa
start-ups. Som Venture Manager kommer du att ansvara för ett antal av dessa start-ups, från koncept till
kommersialisering. När det gäller Din bakgrund ser vi
gärna att Du har jobbat som Venture Manager eller
att Du har erfarenhet av att driva små uppstart bolag
och vet vad som behövs för att lyckas. Du kommer
även i din roll att vara ett stöd för våra entreprenörer.
Vidare tror vi att Du är en generalist som har en övergripande förståelse för teknik och framför allt hur
man omvandlar tekniska lösningar till lönsamma affärer.
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ning. Your job will be to plan our process for communication: how, when and where Business Training
communicates with its customers - who are marketing and sales professionals working in Ericsson
companies all over the world, and operators. In addition, you will plan and implement the marketing of
Business Training and its offering to new and existing
customers through a variety of channels, including a
regular newsletter and web sfte.

stration av våra produkter. En del av arbetet görs i samarbete med Ericsson lokal säljbolag varför det förekommer resor.
För det här jobbet krävs tidigare erfarenhet från
produktledning eller en teknisk bakgrund från konstruktion, installation eller systemering. Eftersom flertalet kunder finns utanför Sverige krävs även goda
kunskaper i engelska och gärna även i spanska.

This position also involves contacts with agencies.
A qualification in marketing communications, and
excellent skills in written and spoken English. In addition, you should be business-minded, efficient
flexible and well-structured and find it easy to communicate with people from different cultural backgrounds.

Kontakta: Ulf Hagström, 08-787 02 24
ulf.hagstrom@rsa.ericsson.se. Pia Bolmgren Svensson, 08-585 341 35. Märk ansökan med: Produktplanering/marknadsföring Skicka ansökan till: Ericsson
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Bettina Jensen Box 11,
164 93 Stockholm, email: bettina.jensen@rsa.ericsson.se.

Contact: Birgitta Engardt, +46 8 404 7147, email:
birgitta.engardt@era.ericsson.se. Send your application to: Ericsson Radio Systems AB, LY/UB SE-164 80
Stockholm, e-mail: birgitta.engardt@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har
totalansvar för sitt produktområde, som omfattar
delsystem i radiobasstationer till samtliga mobiltelefonistandarder såsom CSM, DCS, PCS, D-AMPS, EKontakta: Anders Friman, 08-757 56 75 anders.friTACS, NMT, WCS och PDC. Produkterna innefattar
man@ericsson.se. Märk ansökan med: Venture Mamikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik
nager Skicka ansökan till: Ericsson Radio Systems AB,
samt programvara. Utvecklingen och produktifierSC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm, eingen sker i nära samarbete med alla Ericssons afmail: mari.skoglof@era.eric5son.se.
färsenheter inom affärsområdet Nätoperatörer. ANP
är kompetenscenter för mikrovågsfilter, linjära RF effektförstärkare MCPA, combiners, power amplifiers,
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
lågbrusförstärkare, multikopplare och radiotestlooBusiness Training, Ericsson Radio Systems AB, provi- par, mm.
des training, facilitation and consultancy to develop
the professional business competence of those working in Marketing S Sales. The unit comprises 24 people working with competence development in
Kista, and abroad with our local companies. We are
• Vi söker nu en produktplanerare/marknadsförare
also in the process of establishing satellite operaför att ytterligare förstärka vår position som leverantions in the Americas and Asia.
tör av komponenter till basstationer. Din uppgift blir

Produktplanerare/
marknadsförare

Marketing and
Communications

att, tillsammans med våra konstruktörer och systemingenjörer, utveckla och marknadsföra vår produktportfölj av förstärkare, filter och övervakningsutrustning för basstationemas radiodel.

• We now require a person to be responsible for
Marketing and Communications for Business Trai-

Arbetet inkluderar diskussion och dokumentation
av kundemas krav liksom presentation och demon-

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
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.

Account Manager, Telefoni
• VI söker Dig som vill gå vidare inom marknadsföring och försäljning. Du har jobbat några år med självständigt försäljningsarbete och är duktig på att kommunicera och förhandla med krävande kunder. Du är
intresserad av att arbeta med en stor kund i stark förändring.
Vi erbjuder en intressant vidareutveckling inom
vårt största och mest lönsamma kundenhet customer unit Telia.
Du kommer att ansvara för ett account där Next
Generation Network (NGN) har stor påverkan samt
driva stora, strategiska affärer. Den förändring som
sker både i form av ny teknik och omvärld kommer

att ge en rad möjligheter att själv påverka affärssituationen gemensamt med Telia. Accountet är ekonomiskt betydande med stor visibilitet inom ESE. Ett utmanande och naturligt steg för dig med ambitioner
för en KAM-roll i framtiden.
Din bakgrund: Du har jobbat självständigt med
försäljning, med eget resultatansvar. Du har god vana av att upparbeta samt vårda kundrelationer. Du
har kunskaper på en övergripande nivå om Ericssons
produkter och tjänster främst inom Wireline systems
och gärna andra områden som datakom.
Kontakta: Niclas From, KAM Telia Nät 08-579 18
247, Mobil: 070-519 63 54, e-mail: nidas.from@
ese.ericsson.se. Elinor Skogsfors, Personal, 08-579
18 456, Mobil: 070-349 16 86, e-mail: elinorskogsfors@ese.ericsson.se. Skicka ansökan till: Ericsson
Sverige AB, Personal, Lena Simonsson, 126 25 Stockholm, e-mail: lena.simonsson@ese.ericsson.se.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
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 fönster, 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. VI söker Dig
som vill gå vidare inom marknadsföring och försäljning. Du har jobbat några år med självständigt försäljningsarbete och är duktig på att kommunicera
och förhandla med krävande kunder. Du är intresserad av att arbeta med en stor kund i stark förändring.

Account Manager Datakom
• Vi erbjuder en intressant vidareutveckling inom
vårt största och mest lönsamma kundenhet, Customer unit Telia.

I vilket av Ericssons framtidsprojekt vill du jobba?
Ericsson är den ledande leverantören i den nya
telekomvärlden, med kommunikationslösningar
där tele- och datateknik kombineras med friheten för användaren att vara mobil. Med över
100 000 medarbetare i 140 länder underlättar
Ericsson kommunikationen för sina kunder nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster i
företag och konsumenter — över hela världen.

aminerade och personer med relevant erfarenhet.
Du gillar programmering och är intresserad av
design- och arkitekturfrågor. Du kommer att
jobba som konsult i uppdrag där kunden oftast
är Ericsson.
Vi har uppdrag i Sverige och ett antal olika länder varför resor kan komma på fråga.
Kontakta någon av oss så berättar vi mer:

Du som är intresserad av mjukvara och vill jobba
med att bygga robusta system är välkommen att
söka anställning hos oss.
Open Systems är en organisation som tar fram
plattformar för att utveckla och driftsätta
morgondagens telekomsystem. Open Systems
Consulting tillhandahåller tjänster för att stödja
projekt i mjukvaruutveckling baserat på olika
OS/HW och "middleware". Några nyckeltermer
är Tele/Datacom, Java, C, Erlang/OTP, TelORB,
Solaris, NT, Corba, distribuerade system.
Vi tror att du har högskoleutbildning med
inriktning mot mjukvara. Vi söker både nyutex-

Henrik Forsgren 08-719 88 34
Håkan Huss 08-719 13 94
Nils-Erik Markgren 08-727 34 24
Alexander Larruy 08-727 38 86
Eller email: fjob@uab.ericsson.se
Ansökan sänds till:
Ericsson Utvecklings AB
Maria Holmer, ÄL/UAB/P
Box 1505
125 25 ÄLVSJÖ
e-mail: maria.holmer@uab.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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Du kommer att ansvara för ett account där datakom dominerar. Visionen är IP där Ericssons egen utveckling och uppköp - samarbete naturligt bildar erbjudanden att driva mot Telia. Du får jobba i en
starkt framtidsinriktad miljö där varje order är viktig.
Våra kunder jobbar i absoluta framkanten av datakomutvecklingen och ställer stora krav på oss.

Global One accountet där du aktivt skall delta i försäljningen till kunden.
Dina arbetsuppgifter blir tillsammans med Account Manager att finna tekniska lösningar och driva
tekniska frågor självständigt mot kund. Arbetet kräver nära kontakt med kund och mot Ericssons produktenheter.

Den förändring som sker både i form av ny teknik
och omvärld kommer att ge en rad möjligheter att
själv påverka affärssituationen gemensamt med Telia. Accountet är betydande med stor visibilitet inom
ESE. Ett utmanande och naturligt steg för dig med
ambitioner för en KAM-roll i framtiden.

Du har kunskap om olika Telecom system samt erfarenhet från projektverksamhet Vidare har Du i
din/a tidigare tjänst/er erfarenhet av täta kundkontakt Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Din bakgrund: Du har jobbat självständigt med
försäljning, med eget resultatansvar. Du har god vana av att upparbeta samt vårda kundrelationer. Du
har kunskaper på en övergripande nivå om Ericssons
produkter och tjänster främst inom datakom och
gärna andra områden.
Om Du tycker detta låter intressant hör av Dig till
oss.
Kontakta: Niclas From, KAM Telia Nät 08-579 18
247, Mobil: 070-519 63 54 nidas.from@ese.ericsson.se. Elinor Skogsfors, Personal, 08-579 18 456,
Mobil: 070-349 16 86 elinor.skogsfors@ese.ericsson.se. Skicka ansökan till: Ericsson Sverige
SE/ESE/Personal, Lena Simonsson 126 25 Stockholmlena.simonssoni@ese.ericsson.se.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
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 tete-, 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 ofientliga 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.

Account Manager Datakom
• VI söker Dig som vill spänna bågen lite extra! Du
får möjlighet att bli försäljningsansvarig för en produktportfölj som förutom Ericssons egen utvecklade
produkter också innehåller produkter från String of
Pearls som ACC, Torrant och även luniper.
Du får jobba i en starkt framtidsinriktad miljö där
varje order är viktig Vår kund jobbar i absoluta framkanten av datakomutvecklingen och ställer stora krav
på oss.
Vi erbjuder en intressant vidareutveckling inom
vårt största och mest lönsamma kundenhet customer unit Telia.
Du kommer att ingå i ett account där datakom dominerar. Visionen är IP där Ericssons egen utveckling
och uppköp - samarbete naturligt bildar erbjudanden att driva mot Telia. Den förändring som sker både i form av ny teknik och omvärld kommer att ge
en rad möjligheter att själv påverka affärssituationen
gemensamt med Telia.
Din bakgrund: Du jobbar idag inom försäljning
(kanske intern) och vill komma närmare slutkund,
eller Du har goda kunskaper inom IP/Datacom och
vill gärna göra säljarkarriär. Du gillar att ta många
kontakter och är duktig på att följa upp dem. Du är
extremt resuftatorienterad och tar egna initiativ. Om
du tycker detta låter intressant hör av dig till oss.
Kontakta: Niclas From, KAM Telia Nät 08-579 18
247, Mobil: 070-519 63 54 niclas.from@ese.ericsson.se. Elinor Skogsfors, Personal, 08-579 18 456,
Mobil: 070-349 16 86, e-mail: elinor.skogsfors@ese.
ericsson.se. Skicka ansökan till: Ericsson Sverige AB,
SE/ESE/Personal, Lena Simonsson 126 25 Stockholm, e-mail: lena.simonsson@ese.ericsson.se.

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM
Ericsson Sverige AB, är Ericssons nystartade marknadsbolag i Sverige, vi verkar pä en av vaddens
mest spännande och avreghrade marknader, med
en ständigt expanderande infrastruktur för fete- och
datakommunikation.
Ericsson Sverige AB,S kunder ligger i framkant
när det gäller områdena fete-, 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.

Product Marketing Manager
• Nu söker vi en Product Marketing Manager till
marknadsenheten Global Operators.
Du har en bred teknisk kompetens samt kunskap
om Ericssons produkter. Du kommer att arbeta med

Kontakta: Torgny Nyström, 08/57918183
torgny.nyström@ese.ericsson.se. Charlotte Rubin,
08/579 18388 charlotte.rubin@ese.ericsson.se.
Skicka ansökan till: Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal Lena Simonsson 126 25 Stockholm, e-mail: lena.simonsson@ese.ericsson.se.

samband med utstationering och hemkomst som innebär ett både brett och intressant arbetsfält
Dina viktigaste kunder/uppdragsgivare är bolagschefer samt personal-chefer runt om i världen, vilket innebär att Du kommer att få ett mycket brett internationellt kontaktnät inom koncernen. Arbetet är
mycket utveck-lande och Du kommer att arbeta tillsammans med många unga och posi-tiva människor.
Arbetsbelastningen kan stundtals vara hög.
Du som söker har akademisk examen samt behärskar engelska obehindrat i tal och skrift Det är en
fördel om Du själv har rest mycket bott eller ar-betat
utomlands. Du bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen.
Kontakta: Ulf Grufman, 08-719 31 43,
ulf.grufmaniglme.ericsson.se,. Ansökan: Utlandspersonalman, Telefonaktiebolaget L M Ericsson,
HF/LME/P Mats Bjeriöv, 126 25 Stockholm,
mats.bjeriov@lme.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Fixed Radio Access, BWLL, is a business unit within
NSBO. We are responsible for access solutions which connect subscribers to the fixed network via radio. Today, Ericsson is the world leader in this field. Business Manager - Fixed Radio Terminals
Fixed Radio Terminals are responsible for sales &
marketing of the Fixed Cellular Terminals based on
GSM.NMTandETACS.

Business Manager,
Terminals
• We are now looking for a Business Manager responsible for selling the terminals world-wide. As a
Business Manager your main responsibirty will be to
create a total business offer for our customer to route our products and solutions all the way to the enduser. We are looking for a person who is flexible and
have a strong drive. You must be able to travel a lot
and within a short notice. If you have experience in
sales, marketing and distribution within the datacorn, mobile phones or consumer products it's a
plus.
Contact: Jan Hirschfeld, + 46 8 764 01 38, + 46 8
764 01 38, e-mail: jan.hirschfeld@era.ericsson.se.
Send your application to: Ericsson Radio Systems AB,
Barbro Wincent SG/ERA/KD/H, 164 80 StockholmBarbro.wincent@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
Business Strategy and Support (KI/ERA/LG/S) is a
unit within Business Management Europe, Middle
East and Africa. We are responsible for Business
Strategy, System Marketing Support and User Group
Management towards existing customers within
GSM Systems.

Secretary
• We are now looking for a secretary w h o can assist
the unit with the daily work. This includes handling
correspondence, travel arrangements and ticket booking, participate in internal meetings, take minutes,
arranging customer visits and other secretarial daily
tasks.
As a person you have excellent social skills, you
are service minded, a team player and able to work
independently. You are familiar with MS Word, Excel,
Power Point and Internet. You have Ericsson knowledge and experience from a marketing unit (preferably). An important merit is documented experience of qualified meeting secretarial work.
We are working in an international environment
so itis essential for you to have a good knowledge of
English both spoken and written. Are you interested?
Donft hesitate to contact us for more information!
Contact: Per Sjödén, + 46 8 764 16 13 Send your
application to: Ericsson Radio Systems AB, e-mail:
Marie.vandenBos@era.ericsson.se. Please send us
your application no later than 1999-06-25.

PERSONAL
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON.
STOCKHOLM

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Erfaren
personalman/kvinna
• Till produktenheten Base Station Systems (PU
BSS) inom GSM Systems söker vi en erfaren personalman/kvinna.
Vi söker Dig som kan ge våra linjechefer ett professionellt stöd i ett brett spektrum av HR frågor. Det är
ett självständigt arbete med stora möjligheter att sätta en personlig prägel på. Du kommer att ha kollegor
inom personalenheten samtidigt som Du självklart
arbetar mycket nära linjecheferna inom Ditt ansvarsområde.Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bl
a rekrytering, kompetens- och organisationsutveckling, förhandlingar, lönefrågor, attitydförändringar
och chefsförsörjning. Du kommer också att driva och
medverka i projekt och processer som är relaterade
till HR området
Din bakgrund är högskoleutbildning inom personalområdet eller motsvarande och Du har flera års
erfarenhet av personalarbete gärna inom kompetensutveckling och förändringsarbete. Som person är Du
utåtriktad och drivande med ett genuint intresse för
människor.Goda kunskaper i engelska, erfarenhet
från Ericsson samt ett företagsinternt nätverk är viktigt
Kontakta: Ann Nordenstam, 08-757 2287,. Ansökan:
, Kerstin Alm blad, Ericsson Radio Systems AB, 164 80
Stockholm, kerstin.almblad@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

För närvarande är antalet kontraktsanställda ca
3500 personer som till största delen rekryterats från
Ericssonbolag i och utanför Sverige.
Som handläggare för en region eller grupp av länder arbetar Du i huvudsak med att utveckla och följa
upp generella och landspecifika villkor samt koordinera och administrera personal på långtidskontrakt
Dessutom arbetar vi med en mängd andra frågor i

arbetssätt samt våra rutiner inom Logistikfunktionen.
Vi söker dig som tycker produktion är spännande
och som vill arbeta med utveckling av logistiksystemen samt leverantörsutveckling. Vi söker dig som
har teknisk och/eller ekonomisk utbildning på
högskolenivå, med erfarenhet av logistik, planering
och inköp. Du har flerårig erfarenhet som ledare, Du
är noggrann och har tålamod samtidigt som Du är
drivande, flexibel och ihärdig. Du behärskar engelska
i tal och skrift

Kontakta: Magnus Alvelid 0480-614 magnus.alvelid@eka.ericsson.se Jan Uhlander 08-721 65
Jan.Uhlander@eka.ericsson.se Ericsson Components
AB 164 81 KISTA - STOCKHOLM

ERICSSON TELECOM AB.W1RELINE SYSTEM
STOCKHOLM

Supply Management
Global Supply Chain is at trufy global organisation
working 24 hours per day utilising competence and
resources world-wide. We work in a world of new
networking paradigms where our ability to define
and deliver complete network solutions is the key to
the succés of our customers as well as our own. We
are looking for some new members, to join Supply
Management, who can take on the challange to
further develop our business. We can offer you an
interesting and challenging job where you will be a
key player in securing the supply of products and
services for customer contracts.

• Your main responsibilities and tasks will be to: balance the demand and the operational resources in
order to support the Business Plan develop the process to maintain planning and control of activities in
connection with contract implementation establish
networks with suppliers, Regional Centre's, Supply
Units and Original Equipment Manufactures in and
outside Sweden secure agreed capacity levels
towards Market Units You will work in a broad international network which requires good communication skills. You must also be willing to travel abroad.
Required Skills are B.Sc in Engineering and some
years of experience from Logistics, Project Management or Marketing. You are used to the MS-Office
and fluent in English.

Contact Mikael Nilsson+ 46 8 71 95829,
mikael.nilsson@ericsson.etx.se Ericsson Telecom AB
S-126 25 Stockholm Supply Management Application: HF/ETX/X/XOH Ann Jingklev,

PRODUKTION

(Stand-in for 1999)
Customer Services, Resource Agency is a unit within
ERA/LY/H responsible for supporting the local companies worldwide in their effort to secure customer
services resources.

Resource Co-ordination
• Job Profile:You will be allocating and co-ordinating critical resources within the Customer Services
organization worldwide, long term assignments
among various subsidiaries. This means that you will
help us to build up and support our big global contact netYou will also support the ES-RO's (Regional
Offices) in their implementation of the ECOM process. The position includes some travelling.
Requirements: The successful candidate has preferably an academic education, is customer oriented,
has the ability to establish good relations with old as
well as new stakeholders. You must have a structured way of working, be result oriented and be able
to work independently. You should also be an outgoing, self-motivated person with good communication skills as well as good knowledge of the English
language.
Experience of HR is an advantage. Ericsson experience is a requirement
Contact Lars Anders, +46 8 404 52 52, lars.ander@era.ericsson.se, Peter Nilsson, +46 8 585 312
81, peter.x.nilsson@era.ericsson.se, Application:,
LY/HA Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LY/HS Wveka Viklund, S - 1 6 4 80, Stockholm, e-mail:
vfveka.viklund@era.ericsson.se

Kompetent handläggare
• International Assignments ansvarar för kontraktsvillkor och förberedelseträning för personal i utlandstjänst inom Ericssonkoncernen.
Vi är 27 personer på avdelningen varav 15 handläggare. Vi söker nu en kompetent handläggare. Detta är ett mycket bra tillfälle för Dig som vill bredda
Din kompetens och knyta nya kontakter inom koncernen.

KONTAKTEN NR 11 1999

PLANERING
ERICSSON COMPONENTS AB, KALMAR

Logistikchef
• Vi söker nu en logistikchef till vår tillverkningsenhet i Kalmar. Logistikfunktionen ansvarar för produktionsplanering och materialanskaffning.
Ansvarsområdet innefattar huvudplanering, tillverkningsplanering, operativt inköp, ankomstkontroll
och förråd. Arbetet innebär också ansvar för uppföljning och kommunikation till vår markands och orderavdelning.
Vi söker Dig som vill ta det fulla chefsansvaret för
vår logistikenhet samt fokusera på och utveckla vårt

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG

Montör
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen?
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation med stor erfarenhet av kabel- och nätverkslösningar, vi erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network Products, inom Ericsson Cables, är en
lönsam division på idag 165 medarbetare. Läs mer
om oss på vår internetsajt: www.ericsson.se/cables.
Avdelningen för Svetsproduktion bedriver tillverkning av svetsmaskiner för optiska fiber. Största delen
av våra svetsmaskiner exporteras.
• Vi söker nu en MONTÖR som kommer att ingå i
en målstyrd grupporganisation, där respektive grupp
har ansvar för produktionsresultat och kvalitet
Arbetsuppgifterna innebär att montera och sluttesta maskiner för svetsning av optisk fiber. Inom en
grupp är arbetet uppdelat i stationer för att gruppen
skall fungera så bra som möjligt
Lämplig teoretisk utbildning är tekniskt gymnasium. Du bör vara hemmastadd i PC- och datamiljö.
Erfarenhet av finmekaniskt arbete är en merit Hör av
dig så får du veta mer!
Kontakta:Lars Karlsson, 08-764 0798, lars.karlsson@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 384,
katrin.kopp@ericsson.se, Ericsson Cables AB, 172 87
Sundbyberg, eva.blom@eca.ericsson.se, MONTÖR,
SL/ECA/N

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Operatörer - elektronik,
tvåskift
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 Du kommer att arbeta med montering, provning lödning och avsyning av elektronikprodukter.
• Vi söker dig som har teknisk gymnasieutbildning
alternativt 80 poäng på högskola med inriktning el-

tele. Du har erfarenhet av elektronikmontage eller
provning samt har god syn. Du är ansvarsfull, noggrann, initiativrik, flexibel och har lätt för att samarbeta. Arbetet innebär skiftgång.

goran.oscarsson@emw.ericsson.se. Ansökan: ref nr
99-002 Ericsson Microwave Systems AB Personal
och Organisation 431 84 Mölndal

Kontakta: Olof Thunberg 08-404 87 39. Per-Gunnar
Nyström, personal 08-764 15 39.Ansökan: Operatörer - elektronik, 2-skift, Ericsson Radio Access AB
KI/RSA/HPS Cicki Mattsson Box 11,164 93 Stockholm christina.mattsson@rsa.ericsson.se

ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS
KURVA

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
MÖLNDAL

Kretskortsoperatör
• Som operatör kommer du att arbeta med eftermontering av kretskort vilket ställer krav på bra
handlag och noggrannhet Eftersom vi har en organisation med målstyrda grupper finns mycket ansvar
delegerat till grupperna och bra samarbetsförmåga
är en förutsättning.
VI utgår från att du har teoretisk kompetens motsvarande minst 3-årig El/tete teknisk. Praktisk erfarenhet inom elektroniktillverkning är meriterande.
Som person behöver du ha bra samarbetsförmåga,
tålamod, flexibilitet och initiativkraft
Kontakta: Fredrik Håkansson 031-747 2932, 070318 7769 fredrik.hakansson@emw.ericsson.se Anders Carlström 031-747 1064, 070-318 7662 anders.carlstrom@emw.ericsson.se Andreas Persson
031-747 3968 andreas.persson@emw.ericsson.se.
Ansökan: ref nr 99-148, Ericsson Microwave Systems
AB Personal och Organisation 431 84 Mölndal

ERICSSON COMPONENTS AB. SÖDERHAMN

Beredare
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför produkter för data- och telekommunikation
såsom strömförsörjningsutrustningar och -system,
klimatsystem samt energiövervakningssystem och
energirelaterade fönster. Enheten Climate Systems
söker en Beredare för den nystartade produktionsenheten i Söderhamn. Climate Systems tillverkar
klimatsystem som är anpassade för både små telecom siter och kompletta klimatanläggningar för
byggnader och stora telecom utrustningar.

• Rollen som Bedare på K/ZL är en kombinerad roll
med många olika arbetsuppgifter. Din huvudsakliga
arbetsuppgift blir att tillse att produktionsprocessen
fungerar. Detta innebär att du fungerar som en länk
mellan konstruktionsenheten och produktionen både vad det gäller nya produkter och äldre produkter
som behöver justeras eller förändras. Utöver detta
kommer du att arbeta mycket nära chefen för K/ZL
och vara dennes ställföreträdare.
övriga uppgifter som ingår i rollen är orderläggning, leveransbevakning och uppföljning. Arbetssättet och uppgifterna ställer stora krav på samarbetsförmåga, kreativitet, initiativrikedom och kommunikationsförmåga.
VI söker därför dig som är gymnasieingenjör eller
har annan erfarenhet och utbildning som kan värderas likvärdigt och är intresserad av att bygga upp en
ny verksamhet samt arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. Du bör ha god kunskap gällande produktion och produktionsprocesser samt ha kännedom om Ericssons produkter. Kunskaper i Engelska
är meriterande

• Vi söker ställföreträdande produktverkstadschef
till våra helautomatiska produktionslinor vid tillverkningsenheten i Kalmar. Du skall vara med och leda
produktions- och teknikutveckling. Vi söker dig som
har teknisk utbildning på högskolenivå, inom maskin
eller elektronik och erfarenhet av teknikutveckling
samt projektledning. Du har en god social kompetens Du är drivande och flexibel. Du behärskar engelska i tal och skrift
Kontakta: Magnus Alvelid 0480-614 60 magnus.alvelid@eka.ericsson.se Jan Uhlander 08-721 65 46
Jan.Uhlander@eka.ericsson.se Ericsson Components
AB, 164 81 KISTA - STOCKHOLM. Ansökan: Cv.Energy@eka.ericsson.se K99055 KK/EKA/K/P Kristin
Engh

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Tillverkning av
Mikroelektronik
• Enheten för Framtagning av mikroelektronik som
ingår i försvarsproduktion söker medarbetare för tillverkning av mikroelektronik. Enhetens uppgifter innebär huvudsakligen att i samverkan med produktutvecklings- och konstruktionsenheter medverka vid
framtagning av prototyper och därefter ansvara för
serietillverkning av produkter ingående i avancerade
radarsystem för i huvudsak underrättelse- och luftförsvarsuppgifter samt produkter till civil mikrovågskommunikation.
Vi behöver omgående utöka antalet medarbetare
då våra uppdrag ökat i omfattning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tillverkning av murtichipmoduler (MCM) och överliggande nivåer såsom kompletta sändare och mottagarenheter (TR-moduler).
Arbetsuppgifterna består av montering och kvalitetskontroll samt provning av moduler.
Vårt arbetssätt håller på att ändra sig från en hel
del manuellt arbete till mer automatisk tillverkning.
Varför arbetet innebär en blandning av manuell tillverkning och handhavande av vår automatiska utrustning.
Arbetet bedrivs i målstyrda grupper vilket innebär
tilläggsuppgifter av varierande slag. Ekonomi- och leveransuppföljningar, kvalitetskontroll, planering av
gruppens verksamhet, förbättringsverksamhet etc är
uppgifter som bedrivs eller kommer att bedrivas i de
målstyrda grupperna.
Vi utgår från att du har teoretiska kunskaper på 4årig El/tele teknisk nivå eller motsvarande. Praktisk
erfarenhet från elektroniktillverkning av högfrekvens
moduler är meriterande men inget krav. Du kommer
att ingå i ett ungt och mycket positivt team varför vi
ställer höga krav på flexibilitet, tålamod, samarbetsförmåga och initiativkraft
Kontakta: Annika Kopp 031-747 2812, 070-604
3773 annika.kopp@emw.ericsson.se Ann-Charlotte
Ryrman 031-747 2475 anncharlotte.ryrman@emw.erics5on.se. Ansökan: Eric
sson Microwave Systems AB 431 84 Mölndal ref nr
99-025 Personal och Organisation

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik Enheten för försvarsproduktion söker testingenjör för mark- och sjöradar- produktion. Inom
enheten arbetar vi med mycket avancerade radarsystem som är under ständig utveckling.

• Din huvudsakliga arbetsuppgift är att underhålla
och utveckla test- och mätsystem för våra produkter.
Dessutom fungerar du som teknisk support för våra
provningsingenjörer. Du är högskoleingenjör, gärna
med erfarenhet av mikrovågsteknik (HFC). Meriterande är erfarenhet av LabVlew. Eftersom du kommer att arbeta ensam och i grupp, är det viktigt att
du är både självständig och har lätt för att samarbeta.
Kontakta: Jörgen Andersson 031-747 3827
jorgen.b.andersson@emw.ericsson.se Hans-Göran
Oscarsson 031-747 1246 hans-

Kontakta: Håkan Johansson 08-404 6538 Andreas
Falkner 08-404 4279 Per-Gunnar Nyström, personal
08-764 1539 Ericsson Radio Access AB Box 11,164
93 Stockholm christina.mattsson@rsa.ericsson.se.
Ansökan: Operatör - system KI/RSA/HPS a d d Mattsson

Stf. Produktverkstadscheff
Power modules utvecklar, marknadsför och tillverkar
DC/DC omvandlare för telekommunikationsområdet Vår verksamhet expanderar med ökad försäljningsvolym, nya produkter och nya kunder.

Kontakta: Mikael Nerstedt 0270-761 32
mikael.nerstedt@eka.ericsson.se Kerstin Sandqvist
08-721 74 61 Ericsson Components AB 164 81 KISTA
- STOCKHOLM. Ansökan: cv.energy@eka.ericsson.se
K99041 K K/EKA/K/P Kristin Engh

Testingejör

15

JOBBNYTT

KONTAKTEN NR 11 1999

Operatörer system
till Produktionen
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet W 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 Du kommer
att ingå i en grupp som svarar för systemproduktion.
Dessa produkter ingår i ett flertal olika basradiosystem världen över. Du kommer öven att få lära dig
andra produkter, såsom elektronik och bandpass!ilter.
• 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: Sören Norberg, +46-8-404 26 53 Sören.Norberg@rsa.ericsson.se Pia Bolmgren Svensson
, +46 8 585 341 35. Ansökan: Product Manager,
Ericsson Radio Access AB KI/RSA/HPS Bettina Jensen Box 11, 164 93 STOCKHOLM,
bettina.jensen@rsa.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB.
LUND

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Solutions Product Manager
Product Unit Communicators Our mission is to achieve global leadership in the market of Wireless Information Devices by providing competitive products
and applications to create compelling solutions to
both corporate organisations and individual endusers. As Solutions Product Manager you are the
owner of one or several of our end user solutions for
Ericsson Smartphones and Communicators. Our end
user solutions are intended to enhance our Smartphone and Communicator offerings but will increasingly also contribute to our revenue. They will also
be key in driving the new mobility and the mobile
data market - create user needs for new cellular
standards like GPRS, EDGE and WCDMA.

• You work on solutions architecture, business model and project plans closely together with operators, independent software vendors, content providers, our internal R&D etc to make these solutions
available to our end users. You negotiate business
deals with our partners that in many cases will lead
to new revenue streams for our product unit The role is wide, challenging and independent You need a
broad background incl. experience from several of
the following areas product management
system/network design, project management phone development technology partnering, software
sou rcing. Sounds this interesting, do you want to
know more?

Kontakta: Ulf WretJing or E-mail 08 7273385
ulf.wrerJing@uab.ericsson.se Anders Waesterlidl +
070 5181003 anders.waesterlid@ericsson.com. Ansökan: Solutions Product Manager, Ericsson Mobile
Communications AB Mia Hjertén 164 80 Stockholm
mia.hjerten@ecs.ericsson.se

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Product Manager
Antenna Near Part is a product unit within Ericsson
Radio Access AB, providing base station components
to all major for cellular such as CSM, DCS, PCS, DAMPS, E-TACS, NMT, WCS and PDC Our product
range contains products based on microwave technology and RF amplifiers analogue and digital HW,
mechanics and software. The development and implementation of new products are performed in dose co-operation with all the business units of Ericsson Network Operators. ANP is the competence
centre for microwave filters, linear RF power amplifiers MCPA, combiners, power amplifiers, hwnoise
amplifiers, multicouplers, radiotest loops etc
Multi Carrier Power Amplifiers (MCPA) are extremely linear amplifiers capable to amplify many carriers or broadband signals in one stage. MCPA is
going to be the strategic key component of the future base stations. MCPAs are needed for both W-CDMA and MSR (Multi Standard Radio) applications
and represent a very large part of the production
cost of the new base stations.
• As Product Manager for MCPA you will sit in the
MCPA development unit but you will also have the
product management responsibility of all the others
Antenna Near Products towards the W-CDMA market You will have to follow the W-CDMA development projects, discuss and define the requirements
on the ANP products with internal and external
customers.
MCPAs are today developed also for other cellular
systems of the second generation (TDMA). As Product Manager you will be responsible for the business cases and the requirements co-ordination of
the different MCPA products.
The MCPA Product Manager has the economical
responsibility on the MCPA products, defines product
plans and production plans and must be able to follow and anticipate the technological innovations in
the field. In particular you will also keep an eye on
the existing competitors' products. This is very dynamic field that faces a big expansion and need new
design and production ideas.
For this Product Manager position we require a
technical degree plus some years of experience in
product management We would particularly welcome a competence in radio or mobile systems
We believe you are a dynamic person, who is interested in technique, appreciates being in contacts
with internal and external customers and likes to take her/his own responsibility.

Global Product Manager
• As a Global Product Manager within the Business
Unit GSM, you have responsibility for a product
during its entire life span. You will work closely with
virtually all parts of the organization to ensure optimum competitiveness and profitability for the product
You will actively participate in identifying the markets needs, assessing the technical and commercial
potential and translating these into business opportunities and product requirements. In addition, you
will prepare and manage the global launch activities
while the product is being developed, monitor and
support product performance in the market place
and also handle the phase out from the market place.
You will present the product internally and externally to our business partners in such way that they
understand its merit and role in the portfolio.
We believe you are about 30-35 years old with a
scientific or business university degree, ft is important that you are able to view the product from a
technical, financial and marketing point of view. You
should have at least 4 years' experience of the telecom industry or high-tech consumer products as either product/marketing manager or project manager,
a background in international projects and good
team management skills. You are appreciated and
recognized internally and by customers, thanks to
your outstanding acumen, ideas, and sound technical knowledge. You have an international perspective, but have not lost the ability to act locally. Furthermore, we believe you are enthusiastic, loves product
and are able to see the whole picture as well details
when necessary. We hope you have the ability to reach win-win solutions in negotiations and enjoy to
work in a fast-changing environment and adjust to i t
As a Global Product Manager within Ericsson, you
will fulfil your potential by working in a dynamic organization which faces a constantly evolving market
Kontakta: Peter Sandin , +46 46 193882 peter.sandin@ecs.ericsson.se. Ansökan: Global Product Manager, Ericsson Mobile Communications AB Human Resources Department 221 83 LUND, SWEDEN

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, PRODUCT LINE
VALUE ADDES SERVICES, STOCKHOLM

Product Business Manager,
TelelNternet
• Location: Stockholm or Dallas
We are looking for Product Business Managersfor
Service applications based on the Internet and the
Telenet (Telecom Network).
We are currently seeking product business managers to create a profitable new products business
using leading edge SW technology. This position will
be responsible for managing new products from
specifications and development to marketing and
business development for the TelelNternet group
within PL Value Added Services. The ideal candidate
will have a BS in engineering or business with 5 - 1 0
years of internet and telecom experience, including
development product management marketing and
sales. (However, we know no-one is perfect!)
The location can be either Stockholm or Richardson (Dallas). The Stockholm position includes representing the Richardson-based Telelnternet unit at
VAS in Stockholm and towards the European local
Ericsson companies.
For more info, call or visit: http://www.exu.encsson.se/EUS/GT/N/teleintemet/
Contact: Sheri Eadie, Human Resources +1 972
5835664, Anders Huftgren.Gen. Manager TelelNternet+1 972 583 5548
anders.hurtgren@ericsson.com. Application: Anders
Hultgren, Gen. Manager TelelNternet e-mail: anders.hultgren@ericsson.com

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM

Product Marketing Manager
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 ABs 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 me-
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darbetare med starkt kundfokus. Vi har kontor bland
annat i Malmö, Kumla, Göteborg och Nynäshamn.
Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm.
Nu söker vi en Product Marketing Manager till marknadsenheten Global Operators.

Your personality traits are very important (extremely outgoing, independent and result oriented)Jte
a candidate you must also have: Experience of Project Management Experience from datacom. Strong
leadership competence. Good English skills, both
written and spoken.

• Du har en bred teknisk kompetens samt kunskap
om Ericssons produkter. Du kommer att arbeta med
Global One accountet där Du aktivt skall delta i försäljningen till kunden.
Dina arbetsuppgifter blir tillsammans med Account Manager att finna tekniska lösningar och driva
tekniska frågor självständigt mot kund. Arbetet kräver nära kontakt med kund och mot Ericssons produktenheter. Du har kunskap om olika Telecom
system samt erfarenhet från projektverksamhet vidare har Du tidigare erfarenhet av täta kundkontakt
Goda kundskaper i engelska är ett krav.

The candidate should have an academic degree
such as MSc or equivalent Experience from GSM is
preferred but not a requirementThe work will include contacts with markets outside Sweden. Thus, you
should be available for travel.

Kontakta: Torgny Nyström 08/57918183
Torgny.nystrom@ese.ericsson.se Charlotte Rubin
08/579 18388 Char1otte.rubin@ese.ericsson.se. Ansökan: Product Marketing Manager, Ericsson Sverige
AB SE/ESE/Personal Lena Simonsson 126 25 Stockholm, e-mail: leniLsimonssn@ese.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
Product Unä BSS is responsible for the global development and profitability of the GSM Base Station
System and GSM Operation and Maintenance. We at Strategic Product Management GSM O&M - have
the full live-cyde responsibility of GSM OSS, Ericsson's network element management system for the
GSM network sold to over 100 customers in 50
countries. Our next generation system will combine
the management of the GSM as well as the UTRAN
WCDMA network elements.
Due to the nature of our mission we work highly
cross-organisationally to align strategies with other
Product Units and to improve our understanding of
future opportunities.

Product Manager
• We are now looking for an additional person to
join our team of 10 product managers. In this challenging position you will deal with: Product strategies. Requirements on products. Customer business
cases. Product plans and programs. Early marketing
towards our local companies. To be able to take on
this responsibility, you should have several years of
background of O&M and network management preferably from earlier assignments in design and as a
market representative (LPM).
Your sound knowledge of modem software architectures, protocols and IT trends gives you the base
to drive technology deployment for our new 0 4 M
framework. Your understanding of our customer
needs in the area of network management lets you
take the right strategy decisions and helps you to
communicate to the markets. If you are a highly motivated, driving person with excellent interpersonal
and communication skills, this is your career opportunity to have an impact on the future!
Contact Stefan Spaar, + 4 6 8 757 1875, Benita Nilsson , +46 8 757 1914. Application: Kerstin Almblad,
Ericsson Radio Systems AB LV/HS 164 80 Stockholm,
kerstin.almblad@era.ericsson.se

Contact: Bo Maurin , +46 8 585 339 98
bo.maurin@era.ericsson.se Fadi Pharaon, +46 8 757
56 07 fadi.pharaon@era.ericsson.se. Application:
Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LH/S Birgitta Ahrebo. 164 80 Stockholm, e-mail:
birgitta.ahrebo@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Manager Strategic Product
and Business Management
Do you belive the future lies in convergence between fixed and mobile, telecom and datacom? Do you
belive that services, in all aspects, will drive the new
telecoms world? 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
of the telecom community. Looking for major and
mind blowing challenge? then, you are welcome to
join us at the Product Line Applications. Product Line
Application is a newly build organisation responsible for Intelligent Networks (IN) Applications for the
Mobile and Fixed telephony systems. This unit has
the full profit and loss responsibility!

• We are looking for a strong manager as the head
of a unit within this product line, responsible for setting up the visions, strategies, business plan and roadmaps for the Product Line Applications. A major
focus for this unit is to set up the focus areas for IN
Applications leading to achievement of continuously
increasing profitability. This position requires a
strong manager with visions, and ability to acheive
results. This position offers an enormous challenge
which opens doors to the world of end-users business and market needs, an exciting international environment plus much much more. Sounds interesting?

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Wireless Internet Solution (WISE(tm)) is a programme, defined by Ericsson, intended to help GSM
operators provide new data-related solutions in their
GSM networks.
WISE(tm) integrates GSM and Internet products
and technologies into a range of solution packages,
which extend and enhance the mobile user's access
to information and applications.

Manager, Product
Management UTMS PSS

Project Manager
Do you wish to work within the booming business of
Wireless Internet?

• We are now looking for a project manager who
will develop these solution packages based on existing products and services.
As a project manager for WISE(tm) you will take
on the exciting challenge of being fully responsible
for planning, executing, following-up, and finishing
all activities needed to bring a solution to the market The time allocated for each project is 3-4 months, and you should be able to handle and control several projects simultaneously.
The scope of your work will be: Identifying suitable products and services for a defined solution. Setting up a project team to develop a solution. Running the project and be the responsible for the results. Co-ordinating market activities for the solution,
including announcement launch and release for the
solution. Collecting requirements from Ericsson
Local Companies for future solutions
You will also be involved with marketing activities
of the solutions which include project presentations,
customer presentations, and assisting Ericsson Local
Companies in sales activities related to the solutions.

The Product Marketing function within the Marketing
unit at DNIP is responsible to drive market awareness and revenue for datacom products and delivering solutions that make customers more successful.
DNIPs product portfolio contains ATM switches, X.25Frame relay switches, IP routers, IP telephony
systems and more. DNIP is a truly international organisation with headquarters in Boston and units at
several locations in Europe and in the Americas.

Product Marketing Manager
• We are now looking for a Product Marketing Manager for the X.25-Frame Relay product family, to be
based in Nacka Strand.
The position as product marketing manager requires both commercial and technical competence. The
successful candidate will be able to translate the
technical functionalityof the products into clear, concise commercial arguments which highlight our
customer needs and value. As a product marketing
manager you will be responsible both for the introduction of new products as for the longer term marketing messages and support A successful product
launch requires a clear marketing message, attractive
packaging, good-pricing strategies and a wellthought marketing campaign. The launch of the product will be carried out through internal as well as
external presentation events. After the actual launch
the longer term market message and co-ordination
of arguments and strategies to support the sales of
our products will take over.
The position requires co-ordination of different
functions, both within the parent company and subsidiaries. It is therefore essential that you are outgoing, independent creative and self-motivated. You
will also need high interpersonal and communications skills to convey our messages in the right way.
Candidates for the position should have a university
degree or similar, several years experience of working in an international business environment preferably in the data-communications business. Fluency
in English is required.
If you forward your application by E-mail please
send a copy to Carina.
Contact: Carina Christiansson 08-422 24 52
carina.christiansson@etx.ericsson.se Britt Alexandersson (Human Resources) 08-422 1258. Application: Ericsson Telecom AB NA/ETX/D/H Christel
Thömqvist 131 89 Stockholm, e-mail: christel.thornqvist@etx.ericsson.se

ERICSSON SVERIGE AB. STOCKHOLM
Contact: Maria Khorsand , +46 8 757 12 84 o r , +46
70 556 60 13, e-mail:
maria.khorsand@era.ericsson.se. Kjell-Gunnar Königsson, Human Resources, +46 8 404 79 46 kjellgunnar.konigsson@era.ericsson.se. Application:
Ericsson Radio Systems AB LU/HRS Anya
Brännström 164 80 Stockholm,
anya.brannstrom@era.ericsson.se

Product Group UMTS Packet Switching Systems has
the mission to provide profitable and competitive
UMTS pocket switching products to mobile operators
all over the world. The unit has bottom-line product
responsibility and consists of product
managementsystem management and design departments. UMTS packet data is about bringing together two of the most exciting and fast-growing
areas of technology: wireless communication and
Internet based services. As a Manager you will be
responsible to manage and develop the Product
Management department which currently consists of
about 5 persons. The product portfolio comprises
the GSM nodes as well as products in the area of Internet interworking.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

ERICSSON TELECOM AB, DATACOM NETWORKS
AND IP SERVICES (DNIP), NACKA STRAND.

• Your organisation is responsible for defining the
UMTS product, working out business cases, and taking partb in product marketing and tender work.
Another important part of the work is to define and
motivate product requirements and to order and follow-up development work.
Since the UMTS standard is not ready y e t setting
directions for standardisation is vital. You have a
M.Sc degree or equivalent and experience of product
management in the field of telecom and/or datacom. You are business- and result oriented and have
excellent leadership capabilities. Good communication skills and fluency in English are also important
The position is located in Kista.
Contact: Magnus Fransson , +46 8 757 14 85 magnusfransson@era.ericsson.se Bo Danielsen , +46 8
404 81 67 bo.danielsen@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 164 80 Stockholm, e-mail: susanne.holmene@era.ericsson.se

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.

KONTAKTEN NR 11 1999

Qualifications: You should have experience from
one or more of the areas above. Product management skill is also qualifying. Result orientation and
power of initiative are highly appreciated. The job also involves a lot of customer contacts, both internal
and external, and therefore fluent English is a requirement
Contact: Kristina Einarsson , +46 8 727 35 72 Kristina.Einarsson@uab.ericsson.se Agne Jönsson , +46 8
727 3015 AgneJonsson@uab.ericsson.se. Application: Ericsson Utvecklings AB P/A Box 1505, 125 25
Älvsjö

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

MANAGEMENT TEAM MEMBERS TO PACKED PDC
Packet Switching Systems PPDC (PSS PPDC) is a unit
established May 1999 with the mission to provide
profitable and competitive packet switching products for PDC to mobile operators in Japan. This
means adding datacom capability to PDC giving the
Japanese operators possibility tolaunch datacom
services such as Internet access. PDC is the Japanese
digital second- generation standard and the worlds
second largest standard after GSM with SO million
subscribers. PSS PPDC is a part of Product Unit Packet Switching Systems (PU-PSS).
The unit PSS PPDC is a small unit compared to
corresponding organisations for GSM (GPRS) and
UMTS, which will give each of it's employees a correspondingly broader perspective and area of responsibility. PSS PPDC is intended to be a pure management organisation of 6 people taking care of customer contacts, inter-PU-coordination and steering of
the development organisation in Hildesheim, Germany. Each member will have a more or less unique
competence in a spectrum reaching from product
and technical management to supply. Because many issues are complex, they will require the members to work closely together. Teamworking is the
keyword. The unit has bottom line product responsibility.

Product Manager
• We are searching for a product manager, that can
take on parts of the following reponsibilities: customer dialogue including tender and negotiation work,
identification of business opportunities, product strategies, product plans, requirement coordination
towards other Product Units and requirement definition towards PSS PPDC development projects (currently there is one that is about to start up). This is a
senior role. Adequate profile: M.Sc. degree or equivalent and 10 years of experience. Experience of product management, datacom and commercial issues
(pricing, negotiation and legal agreements). Leadership capabilities.

Contact: Magnus Fransson, Manager UMTS, +46 8
757 14 85, +46 70 656 19 16, e-mail: magnus.fransson@era.ericsson.se Niklas Carlheim-Muller, +46 8
757 14 0 1 , +46 70 656 18 24, e-mail: niklas.carlheim-muller@era.ericsson.se Bo Danielsen, Human
Resources, +46 8 404 81 67, +46 70 371 76 19
bo.danielsen@era.ericsson.se Application: Ericsson
Radio Systems AB KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene
164 80 Stockholm,
susanne.holmene@era.ericsson.se

Product Marketing Manager
• Du har en bred teknisk kompetens samt kunskap
om Ericssons produkter. Du kommer att arbeta med
Global One accountet där du aktivt skall detta i försäljningen till kunden. Dina arbetsuppgifter blir tillsammans med Account Manager att finna tekniska
lösningar och driva tekniska frågor självständigt mot
kund. Arbetet kräver nära kontakt med kund och
mot Ericssons produktenheter. Du har kunskap om
olika Telecom system samt erfarenhet från projektverksamhet vidare har Du tidigare erfarenhet av täta
kundkontakter. Goda kunskaper i engelska är ett
krav.

Kontakta: Torgny Nyström 08/57918183
Torgny.nyström@ese.ericsson.se Charlotte Rubin
08/579 18388 Charlotte.rubin@ese.ericsson.se.. Ansökan: Ericsson Sverige AB SE/ESE/Personal Lena Simonsson 126 25 Stockholm, e-mail: Lena.simonsson@ese.eric5son.se

ERICSSON UTVECKLINGS AB. STOCKHOLM
The AXE System is gradually being transformed into
an OPEN system to meef the market requirements
on cost efficiency, short TTM and TTC The newly
established unit UAB/B/XL System Handling and
Deliverables is responsible for the operative product
management of the AXE Open product portfolio.

Product Manager
• Tasks: As Product manager you will direct and
control the AXE Open product portfolio with focus
on following areas: Supply. Installation engineering.
Packaging of WW deliverables. Product substitution.
Life cycle cost

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Teknisk produktchef Bluetooth
Bluetooth frän Ericsson och våra partners Nokia, Intel, IBM och Toshiba håller på att bli något riktigt
stort! I dag har ca 700 företag runt om i världen anslutit sig till detta initiativ att skopa en ny standard
för trådlös kommunikation med tal och data över
korta avstånd. Teknologin kallas Bluetooth, vilket år
extra roligt för oss i Norden, eftersom namnet är taget från den danske vikingakungen Harald Blåtand.
Har Du inte tidigare hört talas om Bluetooth är det i
korthet ett kommunikationsprotokoll över en radiolänk, som använder det globalt tillgängliga 2.45
GHz bandet

• Målet för teknologin har varit att nå hög integration, låg strömförbrukning och låg kostnad. Företag
erbjuds en möjlighet att genom avtal få en fri licens
till Bluetooth. Bluetooth skall kunna byggas in i alla
bärbara elektroniska produkter! Även om mobila applikationer står i centrum är det troligt att Bluetooth
kommer att användas på många andra ställen. Exempel på detta kan vara digitala kameror, accesspunkter, bilar, kylskåp m m Intresse har visats från företag inom industriautomation, bilbranschen, flygindustri, universitet m.fl.
En lista över de som hittills anslutit sig till Bluetooth och mer information om teknologin kan du
hitta på http://www.bluetooth.com Du kommer att
ansvara för en produktportfölj bestående av ett antal
Bluetooth teknologiprodukter. Ditt arbete innebär bl
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a att arbeta fram projektförslag för vidareutveckling
av produktportföljen samt att äga och föreslå förändringar av produktroadmap. Andra arbetsuppgifter är
att ge produktinformation internt och externt samt
ge teknisk support inom organisationen, primärt till
Kontakta: Ulf Sellergren 046-19 45 30 ulf.sellergren@ecs.ericsson.se Dan Fridh 046-19 49 78
dan.fridh@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB Personalenheten 221 83 Lund

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Product Manager
Enheten ansvar är att förädla Ericsson Mobile Internet, dvs en portal på mobilt Internet för Ericssons
kunder. Portolen uppträder i många olika format,
dels HTML och WAP (WML) men framförallt anpassad för Ericssons olika typer av telefoner och terminaler med koppling till mobilt Internet Syftet med

denna mobila portal är att höja värdet på Ericssons
produkter genom att det erbjuds olika typer av applikationer på portalen, såsom on-line kundsupport,
Ericsson och tredje parts programvaror, informationstjänster, underhållningstjänster mm.
• Du kommer ha många personkontakter både internt Ericsson men framförallt externa företag såsom
mobil operatörer, innehållsföretag samt olika tjänsteleverantörer vilket kräver stor initiativförmåga. Du

kommer även att arbeta med teknisk koordinering
mot utvecklingsprojekt och olika styrgrupper. Du är
marknadsekonom på akademisk nivå. Det är meriterande om Du har kompletterat med någon form av
IS/TT utbildning. Vi förutsätter att De behärskar engelska i tal och skrift
Kontakta: Joakim Nilsson 046-19 37 82 joakim.nilsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB Personalenheten 221 83 LUND

Frihet i arbetet — Go wireless!
Är du full av idéer som du vill pröva? Vill du
känna stolthet över det du gör? Vill du se
resultat av dina ansträngningar? Då är vår
lilla produktenhet Mobility Server stället för
dig!
Produktenheten ingår i Affärsenheten
Wireless Office och tar ett totalansvar för helheten - från produktdefinition till färdiga lösningar, inklusive product marketing och supply. Vi utvecklar avancerade mobila lösningar
där de privata, publika och cellulära nätverken
smälter samman. Kort och gott; vi skapar frihet
i arbetet för morgondagens gränslösa arbetssätt.
Vi är ett ungt gäng som tycker om att leva
som vi lär; vi använder våra egna produkter och
prövar flexibla arbetssätt. Vi sitter i underbara
Nacka Strand och i Research Triangle Park,
NC, USA. Vår produkt är också ung, vilket gör
att alla är med och sätter sitt avtryck.
Vår kärnprodukt, Mobility Server, är hjärtat
i framtidens system för trådlös företagskommunikation. Mobility Server är baserad på en
NT-server och ett Switchboard. Slutanvändare
och administratörer styr och konfigurerar systemet via Webben. Mobility Server är oberoende av radioaccess teknologi och ingår idag i
kommersiella tillämpningar med DECT, PWT
och TDMA. Vi arbetar nu vidare med IP-telefoni och satsar även på prototyping inom bl a
röstigenkänning och WAP.
Vi har precis släppt vår första kommersiella
release och vår viktigaste kund, British
Telecom, är mycket nöjd. Nu jobbar vi mot nya
kunder och tar fram nya tjänster och funktioner. Vill du vara med oss och bidra till att
våra nya kunder får gränslösa arbetssätt som
ökar deras konkurrenskraft?

Produkt Ledare för tjänster
Med vårt totalansvar följer också ansvar för serviceprodukter i våra lösningar. Vi söker därför
en Produkt Ledare som ska ansvara för tjänstedelen i totalerbjudandet mot kund.
Tjänste Produkt Ledarens ansvarsområde är
att leda/driva fram kraven mot vår utvecklingsorganisation för att anpassa produkten till att
erbjuda kostnadseffektiva tjänster, äga tjänste
delen i vårt lösningserbjudande mot kund och
att ansvara för lönsamheten inom det området.
Han/hon kommer också att vara ansvarig för att
förhandla fram/genomdriva globala service

kontrakt med 3:e parts leverantörer.
Tjänsten innebär globala kontakter med
lokala kontor, operatörer och distributörer samt
kunder och en del resande.
Kontakta magnus.leonhardt@ebc.ericsson.se,
08-422 37 42

Mjukvaruingenjör
Vi erbjuder ett stimulerande och självständigt
arbete som designer inom vår Produktutvecklingsenhet. Du får arbeta med inkrementell
design i mindre team där varje team gör sin
egen tidsuppskattning och planering. Arbetet
drivs i projektform med flera kommersiella
releaser per år. Under ett projekts livstid deltar
du i såväl kravställning som konstruktion, labtester, fältprov mm.
Hos oss kommer du att växa inom områden
som Telekommunikation, Mobilitet, IP/LAN,
Windows N T och CTI.

Du kommer bl a att utvärdera nya NT
plattformar (SW och HW), testa nya releaser,
supporta våra kunder, stödja marknads- och
utbildningsenheten. Arbetet innebär också
externa kontakter mot t ex Microsoft och PCleverantörer.

Supportingenjör
När första releasen nu finns på markanden ökar
vårt behov av att ge support. Vi söker dig som
har erfarenhet av Supportverksamhet inom
tele- och/eller datortillämpningar.
Du får delta vid felsökning på lab och hos
kunder, delta i fältprov av nya releaser, hjälpa
kunder vid uppdateringar samt stödja marknads och utbildningsenheter vid nyintroduk-

För mer information om tjänsterna NT-ansvarig och
Supportingenjör kontakta:
Lars-Erik.Gustavsson@ebc.ericsson.se,
08-422 32 12

Kontakta carina. lind@ebc. ericsson. se,
08-422 32 89
Skicka ansökan till:

HW-ansvarig
För dig som besitter flerårig erfarenhet av HWutveckling har vi ett kanon-jobb att erbjuda.
Vi söker en ansvarig för den H W som ingår i
våra lösningar. Vi gör egen SW-utveckling men
köper HW-utveckling inom och utom
Ericsson. 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.
Med ansvaret för H W följer bl a ansvar för
Byggsätt och Produkt-godkännande samt att
tillsammans med Systemledningen delta i
kravarbetet vad gäller ny HW.

NA/EBC/PEWM Evy Moltkesson
E-mail: evy.moltkesson@ebc.ericsson.se
ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB
S-131 89 STOCKHOLM

Kontakta jan.samuelsson@ebc.ericsson.se,
08-422 02 55

NT-ansvarig
Vår produkt använder Windows N T som operativsystem och vi söker nu en person som skall
bli vår NT-expert. Vi söker dig som har
erfarenhet av N T tillämpningar och/eller har
en datainriktad utbildning på högskolenivå.

Make yourself heard.
ERICSSON
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JOBBNYTT
Client interface designer.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB.
LINKÖPING.
Vid Linköpingsenheten sker industrialisering, produktion samt distribution av.mobiltelefoner och terminaler inom GSM, Data-Satellit samt Japanstandard. Delar en intergrerad anläggning som arbetar
inom hela förädlingskedjan från.industrialisering via
inköp av komponenter till distribution av färdiga
produkter. Vi.är idag 1600 personer vid Linköpingsenheten och vi behöver nu förstärka vår.verksamhet med nedanstående tjänsl

Projektledare
• Vi söker nu projektledare till vårt projektkontor inom den tekniska enheten. Vi.arbetar med kund- och
tidsfokuserade projekt, som är tvärfunktionella
med.medlemmar inom produktionsenheten och
med mycket nära samarbete med.design och utvecklingsenheterna inom och utanför Sverige. Arbetet innebär att vara interface mot utvecklingsenheterna
och internt koordinera och leda.uppbyggandet av en
produktionsprocess.
Vi söker Dig som: ? har erfarenhet av projektledning alternativt arbetsledning ?
är.civilingenjör/högskoleingenjör eller har motsvarande kunskaper ? är van att jobba.under tidspress
med många kontaktytor ? har god social- och.organisationsförmåga.
Kontakta: Anna Hawkins. 013-28 78 51, 070-528 78
51 .anna.hawkins@ecs.ericsson.se.Catharina Magnusson. 013-28 71 62.catharina.magnusson@ecs.erksson.se. Ansökan: Ericsson Mobile Communications
AB.LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg. Box 1996, 581 19
Linköping. E-mail: carina.nyberg@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA.
Vi har just startat en av Ericssons största satsningar
genom tiderna - utvecklingen.av tredje generationens mobiheletoni! Stora resurser, både tekniskt
ochekonomiskt, kommer att ägnas åt utvecklingen
av nya system, radiobaser och.produkter inom Ericssons version av tredje generationens mobittelefonisystem.UMTS.Systemen bygger pä bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM.transmisshn.
Detta nya utvecklingsprojekt genomsyras av nytänkande och öppenhet och kräver.innovativa människor med goda ledaregenskaper och teknisk kompetens i.kombination med öppna sinnen.

Projektledare/
delprojektledare
• I dag har vi ett flertal experimentsystem i drift över
hela världen och går nu vidare i.utvecklingen av vårt
kommersiella system.För att klara denna utmaning
behöver vi ytterligare förstärkning inom områdetprojektledning. Våra projekt bedrivs i flera nivåer, där
projektledarens ansvar.varierar från 25 till 800 man
och spänner över allt från produktledning och.systimering till verifiering och supply. Du kan kan ha lång
erfarenhet ».projektledning eller vill pröva på rollen
som projekledare - vi har flera olika typer av.projektledningstjänster lediga.
Kontakta: Magnus Eklöf.Tel 08-404 41
36magnus.eklof@era.ericsson.se.Projektkontoret:
Annelie Landqvist Tel 08-404 68 51 .annelie.landqvist@era.ericsson.se.Kundprojektledare: Elisabeth
Johansson.Tel 08-404 25 24elisabeth.a.johansson@era.ericsson.se.. Ansökan: R/H1210. Ericsson
Radio Systems AB.R/HS Inger Holmgren. 164 8 0
Stockholm.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG.
Muttiplayer Online Games Join a new Business Cell
that is developing a high-performance server system
for.the new wave of real-time massively multiphyer
games. A Business Cellis a.virtualstart-up company
within Ericsson. The goal is to make our server solution.the de facto Internet standard for multiphyer
games. Online games is an exciting and expanding
business. Game developers are.producing a wealth
of new multiphyer games. Some games are phyed
with up to.22.000 simultaneous phyers!
More than 4 million phyers are already using
PCgame services. Sega introduced the new Dreamcast Internet game console thisyear and sold
1.500.000 units. Sony and Nintendo are following
with high-performance online consoles.
The following positions are open:

Project leader.
• You are responsible for leading the SW development including.verification and field tests.

Senior system designer.
* You are responsible for the technical specification
olthe system. This includes both the game server
functional specification and theinterfaces to access,
AAA and game lobby server systems.

• You are developing interfaces to game clients
and.are also responsible for setting up experimental
clients for field tests. Experience.from game programming is welcome.

Experienced software
design engineers
• with an interest for online.multiplayer games. Some of the positions can be combined depending on
the capabilities and.interests of the candidates.Email
is the most reliable mode of communication during
the vacation period.
Contact: Magnus Jändel., +46 8 585 317 49, magnus.jandel@era-tericsson.se. Zorica Bodiroza, +46 8
757 01 91.20rica.bodiroza1Sera.ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB.SG/ERA/KD/HS Mari
Skoglöf.164 80 Stockholm, mari.skoglof@era.erksson.se

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA.
Are you hungry for a project to manage and still
wants to keep one foot in.technology? As a Project
Manager for Pre Studies you will be responsible for
the system.development of the next release ofPDC.
Your scope of work will cover the.following areas
within PDC: switching, O&M, datacom and system
characteristics improvements.

System Development PDC
• We work in an international organization where
we have contact with Customers,.Suppliers, Marketing, Product Management Design and verification,
ft is.therefore important that you communicate with
ease, take own initiatives and.speak and write English well. We find our customers in Japan, one of the
fastest most expansive and in the.same time toughest markets in the world, a great challenge for the
right person.You should have worked with AXE 10 for
several years, preferably as a system.manager, and
have knowledge about PROPS. Experience from mobile systems.and project management are merits.
Contact: Ola Hubertsson, +46 8 764 1332. Application: IN 154. Ericsson Radio Systems AB.LX/HS Ann
Beer, 164 8 0 Stockholm, ann.beer@era.ericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND.
Ericsson Mobile Communications develops, sells and
markets mobile telephones.around the world. The
UMTS organization today is working on the technology platforms which will be used in the UMTS terminals of the future. We need a project leader to strengthen our organization and to run our first product project inland.
The following points are relevant to our project: It
is very important that the product is completed on time. A ht of new applications using UMTS technology are to be developed. There is a great deal of uncertainty concerning system standards andproductspedfication. The work involves dose co-operation with the Ericsson systems team and other.hrger
operators. There will be close co-operation with a
parallel project running in Japan. Close co-operation
is expected with the technology platform group,
whose.customer you are.

Product Project Leader
UMTS
• We are looking for someone with several years'
experience of project leadership within ECS. If you
have project management experience outside Ericsson, then that is a plus. You should also be interested in technical matters, and have.enough background to be able to get to grips with the UMTS
technology. You are a team player, good at running a
project and keeping it together in order to achieve
the goals.
If you like challenges and think that this job
sounds exciting, then send us your application.
Contact: Torsten Carlsson.046-19 33 68.torsten.carlsson@ecs.ericsson.se. Application: Ericsson Mobile
Communications AB.Human Resources Departm e n t a l 83 LUND.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA.
loot WCDMA Systems! Market interest in the new
WCDMA based world standard is very high.
We offer senior project management positions at
the project office. The goal is to.lead and coordinate
development and customer projects, which involve
several.Product Units and Market Units within Ericsson, in such a way that challenging. Time-to-Market
and Time-to-Customer goals for the total system offering can be.met The strategy is to align the projects at the participating Product Units in.terms of
content, time and priorities in order to get full leverage of the tola/organization. Specifically, we seek:

FOA Main Project
Managers/Coordinators
• We anticipate a situation where our brand new
system offering will be rolled out in.quite large volumes on several markets with little separation in time.
You will setstrategies for how to handle FOA for the
system release, and implement them in.the organization. This is also a major competence development challenge.

Beta-operation Main
Project Manager
• In order to fine-tune and validate our initial
system offering for UMTS, w e plan to.launch a Betaoperation in cooperation with an operator. Your task
will be to manage the Beta-operation project, which
will involve everything from definition of.the Betanetwork, roll-out of the UMTS Beta-system to completion of verification.

Development
Main Project Managers
• We are currently establishing the main project for
the first system release of.UMTS, but soon w e need
to start establishment of the main project for the second.system release. Opportunities exist both to enter the team working with the firstsystem release as
well as to start preparations for the second release.
We offer you a leading position in the focal point of
the launch of the WCDMAbased UMTS System, which has prerequisites to reach an even wider
global.deployment than GSM. You will inevitably get
a wide view of Ericsson's business.processes, organization and technology areas. You will become a part
of a.project office of about ten experienced senior
project managers where new ideas.are a necessary
complement to traditional wisdom.
Who Are You? We believe that you preferably meet
the following criteria: Good communication skills leading to comprehensive and constructive.presentations of complex problems and situations Being a
team player, willing to share information and ideas
Being an entrepreneur, willing to seek solutions
beyond the book Several years of working experience A well established contact network within Ericsson Ability to and interest in working with a holistic
view Enjoy working in a networked and growing organization.
Contact: Martin Ingels, +46 8 404 2917.martin.ingels@era.ericsson.se.Kajsa Möller., +46 8 404
7293.kajsa.moller@era.ericsson.se. Application:
Ericsson Radio Systems AB. Gunilla Åsberg, JHS. 164
80 Stockholm, gunilla.asberg@era.ericsson.se

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA.

KONTAKTEN NR 11 1999

Kärnan i Experience Engine ger riktlinjer för: hur
man förmedtar kontakter mellan människor hur
man på bästa sätt överför.information till en annan
person hur man följer upp nyttan med.erfarenhetsöverföring
VI har av företagsledningen fått klartecken för vidare spridning och jobbar sedan.ett par månader
med implementation av Experience Engine. Projektet har även fått stor uppmärksamhet utanför EPK,
såväl inom som utanför Ericsson. Då nu projektledaren för Experience Engine valt att lämna EPK, söker
vi en driftig person, som ansluter sig till våra idéer,
och år beredd att driva implementationen vidare.

Experience Engine.
• Din uppgift är att leda arbetet med implementationen, driva och utveckla Experience Engine på EPK
och samtidigt agera Experience Broker, dvs 'kontaktförmedlare' mellan människor.
Du bör ha jobbat på EPK ett antal år, ha god kännedom om våra sätt att jobba, samt ha skaffat dig erfarenheter inom något/några av följande.områden:
Projektledning, Teamledning, Design/Test Q-arbete
Vi vill att Du som söker har ett genuint intresse för
att arbeta med människor är utåtriktad och har lätt
att kommunicera och knyta sociala kontakter har
ettflexibelt och öppet arbetssätt
Att företräda, marknadsföra samt få intryck från
personer/organisationer utanför.EPK är en naturlig
del av arbetet Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Experience Engine finns beskriven i en artikel som
kan erhållas från Patrik Hall (epkhall).
Kontakta: Mikael Svensson (ansvarig).0455-39 59
42 Mikael.LSvensson@epkericsson.se. Patrik Hall
(projektledare Experience Engine) 0455-39 59
52.Patrik.Hall@epk.ericsson.se. Conny Johansson
0457-775 03. Conny.Johansson@epk.ericsson.se..
Ansökan: Ericsson Software Technology AB,
KA/EPK/FH, Box 518, 371 23 KARLSKRONA

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KUMLA.
Ericsson Mobile Communications AB i Kumh, med
ca 3 000 anställda är Ericssons största produktionsenhet och industrialiserar och tillverkar digitala
mobiltelefoner.
VII avdelningen Teknik i Kvalitet hör sektionen
Produktkontoret som ansvarar för industrialiserings-,
transfer-, projekt- och produktsupport- processen i
Kumh-fabriken. Sektionen ansvarar också för att ta
fram beslutsunderlag för på vilken fabrik industrialiseringen av nya produkter skall ske. För närvarande
arbetar 14 projektledare inom sektionen, vi söker en
mycket erfaren projektledare med lång erfarenhet
av projektledning inom såväl tekniska som administrativa projekt

Ericsson Software Technology AB är ett ledande
mjukvaruföretag inom.telekommunikation. Vi utveckhr produkter och tjänster med de senaste.teknologiema inom telekommunikation och företagsväxhr. VI är ett ungt företog.med ca 800 medarbetare. Vårt kontor ligger i ett av Sveriges Hot
SpotSrKariskrono/Ronneby.

• Dina arbetsuppgifter blir att driva stora och krävande projekt inom Kumla-fabriken. Projekten spänner inom områden.som industrialisering av nya produkter, transfer- och utveckling av nya produktionsprocesser, teknologiutvecklingsprojekt, förbättringsprojekt och även systemutvecklingsprojekt I Din
roll ingår också som en viktig del, att fungera som
stöd och mentor i projektledarfrågor.

Projektledare, MSS

Vi är idag ett talangfullt men ungt gäng, varför vi
gärna ser att Du har kommit en bit i livet Utbildningsmässigt bör Du ha en teknisk bakgrund men
framförallt dokumenterad erfarenhet av att driva proj e k t Då många av våra projekt är globala,.krävs både
goda språkkunskaper i engelska och en kulturell
medvetenhet VI arbetar i ett högt tempo och med
snabba förändringar, krav som Du med lätthet lever
upp till. Verkar det här spännande? Tveka inte, kontakta oss.

• Vill du bli projektledare inom programvaru- och
IT-området?.Sök jobb hos oss! Vi behöver ofta projektledare till nya utmanande projekt Vi har också
andra intressanta jobb med eget ansvar där en projektledares.egenskaper kommer väl till pass. Just nu
(maj-99) finns bl.a. följande möjligheter: Projektledare inom processförbättringar. Projektledare inom
GSM on the Net QA-ansvarig. IT-chel
Du får Utmaningar Utveckling Uppskattning. Passar det dig? Vill du veta mer? Ansökningstid: Glöm
d e t Hos oss är det aldrig.för sent att söka!.
Kontakta: Thomas Lundahl, Mobile Switching
Systems., +46 455 39 5253
Thomas.Lundahl@epk.ericsson.se.Klas Nyström,
GSM on the Net, +46 455 39 5389.
Klas.Nystrom@epkericsson.se.Urban Andersson,
Processförbättringar, QA, IT, + 4 6 455 39 5953.Urban.Andersson@ericsson.com.. Ansökan: Ericsson
Software Technology AB, Human Resources, Ch Samuelsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA. E-mail:
job@epk.eri<3sorKse

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA.
EPK har sedan hösten 1997 drivit ett pilotprojekt
som avser att utvärdera hur.Experience Factory-konceptet kan introduceras på företaget Experience
Factoryhandhr om hur man samhr in, analyserar,
generaliserar, formaliserar mm,.erfarenheter inom
företaget
Pihtprojektet resulterode i Experience Engine, en
EPK-speafik ansats som. ganska markant skiljer sig
hån det ursprungliga Experience Factory-konceptet
Vi.tonar ner betydelsen av mätningar och hgring av
infoanotion i stora databaser,, och lägger i stället
tyngdpunkten pä överföring av information direkt
melhn.människor.

Kontakta: Bengt Parkedal 019 - 58 4278, 070 - 554
65 56 bengtparkedal@ecs.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB CP/TH Gwen
Anderson Box 901 692 29 KUMLA, e-mail: gwen.anderson@ecs.ericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KUMLA.
Ericsson Mobile Communications AB i Kumh, med
ca 3 000 anställda är Ericssons största produktionsenhet och industrialiserar och tillverkar digitala
mobiltelefoner. Till avdelningen Teknik S Kvalitet hör
sektionen Produktkontoret som ansvarar för industrialiserings-, transfer-, projekt- och produktsupportprocessen i Kumh-fabriken. Sektionen ansvarar också for att to fram beslutsunderlag for på vilken
fabrik industrhliseringen av nya produkter skall
ske.För närvarande arbetar 14 projektledare inom
sektionen.

Projektledare
• Vi söker en erfaren projektledare med god erfarenhet av projektledning inom såväl tekniska som
administrativa projekt Dina arbetsuppgifter blir att
driva projekt inom Kumla-fabriken. Projekten spänner inom områden som industrialisering av nya produkter, transfer- och utveckling av nya produktionsprocesser, teknologiutvecklingsprojekt förbart-

ringsprojekt och även systemutvecklingsprojekt
Utbildningsmässigt bör Du ha en teknisk bakgrund
men vana att driva tekniska projekt är framförallt viktigt Då många av våra projekt är globala, krävs både
goda språkkunskaper i engelska och en kulturell
medvetenhet Vi förutsätter att Du har en god samarbetsförmåga, är målinriktad, utåtriktad beslutsam
och drivande. Vi arbetar i ett högt tempo och med
snabba förändringar, krav som Du med lätthet lever
upp till. Verkar det här spännande? Tveka inte, kontakta oss.

området regionala processorer i AXE, som är styrsystemets tentakler ut mot applikationerna. Området befinner sig i en stark utveckling i samband med
konvergensen mellan tete- och datakomvärlden.
Just nu håller vi t ex på att leverera datokomplattformen DCPsom är en av grundkomponenterna i
Ericssons CPRS-satsning för paketdotaförmedling i
mobilnätet

is mainly performed at company units in Stockholm
and Östersund but also in a number of Ericsson design centers around the world. Did you know that
the sales of AXE are expected to reach an all-timehigh this year? We need your expertise to make the
success story continue into the 21st century.

Systemkonstruktörer,
programvaruutvecklare

Kontakta: Bengt Parkedal 0 1 9 - 5 8 42 78, 070 - 554
6556. bengtparkedal@ecs.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB CP/TH Gwen
Anderson Box 901 692 29 KUMLA gwen.anderson@ecs.ericsson.se

• Vill du bli en av oss? Vi söker såväl nyutbildade
som mer erfarna civil- eller högskoleingenjörer med
goda kunskaper om programvaruutveckling och datorteknik. Vi behöver både dig som vill utvecklas till
en duktig tekniker och du som vill axla en ledarroll
på sikt Du kommer att stödjas av ett omfattande utbildningsprogram som löper kontinuerligt Har du
kunskaper om AXE-systemet är det naturligtvis en
merit men det är inget krav. VI sätter stort värde på
att du är kreativ, kvalitetsmedveten och uthållig. Den
kompetens du bygger upp hos oss kommer att vara
synnerligen attraktiv. Vi arbetar i ett internationellt
klimat med samarbetspartners över hela världen. Vår
arbetsplats ligger nära Älvsjö station med utmärkta
kommunikationer åt alla håll.

• We offer creative technical work at the AXE-Open
Product and System Management department of
Network Core Products (UAB). You will be a main
contributor to new and improved system functions
in AXE-Open. You will work closely with product managers at UAB and at business units, and will make
technical assessments of projects within the AXE
platform, particularly for reliability and performance.
You are interested in becoming technically superior
in system design of AXE- Open functions, and can
initiate prototypes, quickstudies and review technical
reports. Your background is probably within design
of products for the core or access networks on top of
a relevant academic education.

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA.
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför produkter för Telekommunikation såsom
strömförsörjningsutrustningar och -system, klimatsystem samt energiövervakningssystem och energirelaterade tjänster.

Projektledare
• Vi söker dig som vill arbeta som projektledare av
kund- och logistikprojektProjekten driver du tillsammans med ansvarig försäljare direkt mot kund och
innebär att du har totalansvaret för våra gemensamma åtaganden mot kund Arbetet bedrivs i team och
innebär frekventa kundkontakter, teknisk support, logistisk planering och mycket kontakter med våra interna och externa leverantörer, både i Sverige och
utomlands. Arbetet medför ett antal resdagar per
månad.
Vi erbjuder dig som har akademisk bakgrund, tekniskt intresse samt erfarenhet av logistikhantering,
ett intressant och stimulerande jobb. Som person är
du utåtriktad, flexibel och noggrann samt tycker om
att arbeta i högt tempo och ha många bollar i luften.
Du behärskar engelska i tal och skrift
Kontakta: Göran Dereskogh 08 - 721 62 21
goran.dereskogh@eka.ericsson.se Kerstin Sandqvist
08 - 721 74 61 Kerstin.Sandqvist@eka.ericsson.se.
Ansökan: KK99038 Ericsson Components AB
KK/EKA/K/P Kristin Engh 164 81 KISTA - STOCKHOLM CV Energy@eka.ericsson.se

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik I systemarbetet ingår att utifrån övergripande systemkrav ta fram detaljkrav på olika
systemfunktioner i demonstratom.

Systemkonstruktör
• Vi behöver en systemkonstruktör som kan medverka i systemdefinition av NORA II. Detta innebär att
ansvara för definition av radarfunktioner och att kraven överförs på apparater eller programvara. Samverkan mellan funktioner specificeras och realiserbarhet bedöms i samverkan med apparatansvariga.
Provning av funktionerna definieras i planer och specifikationer. Under konstruktionsarbetet deltar
system vid fastställande av detaljfunktioner och
gränssnitt samt behandlar de systemfrågor som
kommer fram under tiden.
Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. Erfarenhet från specifikationsarbete och
konstruktionsarbete är viktigt för detta jobb. Som
personliga egenskaper bör du vara självständig, ha
hög drivkraft vara initiativrik och ha en hög analytisk
förmåga.
Kontakta: Tomas Stanek 031-747 2527 tomas.stanek@emw.ericsson.se Kenneth Svensson 031-747
1905 kenneth.svensson@emw.ericsson.se. Ansökan:
ref nr 99-094. Ericsson Microwave Systems AB Personal och Organisation 431 84 Mölndal.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, STOCKHOLM
Vill du arbeta med ett av världens mest avancerade
system?
Ericsson Utvecklings AB utgör huvuddelen av
Network Core Products som är en central utvecklingsenhet inom Ericsson. Vi jobbar med forskning och
utveckling av fasta och mobila system för publik telefoni. Men också med innovationer som IPONAX, ett
IP-baserat acesskoncept som möjliggör en uppsjö
av nya tjänster i hemmet och på nätet Vi behöver ett
flertal entusiaster.
Vill du vara med och vidareutveckla Ericssons
vinstmaskin - AXE-växeln - och göra den till en succé
även i den nya telekomväriden? Vår avdelning inom
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för produkter inom
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Du kommer att arbeta med operativsystemnära
funktioner som laddning, start, störningsfri programuppgradering, felåterhämtning, testsystem m m . Vi
kan erbjuda mycket intressanta arbetsuppgifter där
din ingenjörskonst och analytiska förmåga verkligen
får komma till sin rätt Funktionerna implementeras i
programvara både på öppna datorplattformar och på
Ericsson-specifika system. Vi använder moderna
hjälpmedel och introducerar just nu SDL för modellering och generering.
Kontakta: Richard Tham tel: 08-727 27 28, email:
Richard.Tham@uab.ericsson.se Nicke Lidman tel: 08727 26 94, email: Nicke.Lidman@uab.ericsson.se

Systemverifierare
• Som systemverifierare får du arbeta med allt från
krav- och systemanalys till integration och felsökning. Vi arbetar med hela det integrerade styrsystemet i AXE, vilket innebär att vi spänner över ett brett
område av systemkomponenter. Vi bygger även egna
applikationssimulatorer med hjälp av moderna
utecklingshjälpmedel.
Kontakta: Ingrid Wahlbom tel. 08-727 35 62, email
lngrid.Wahlbom@uab.ericsson.se. Ansökan: D/R991 Ericsson Utvecklings AB P/A Annelie Josefsson Box
1505,125 25 Älvsjö

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING

Software Developer Framework Development
OSS
We are a new department in Linköping (ERA/LVA/E)
with currently around 25 employees. The department is responsible for developing a new company
generic O&M Framework. The framework is based
on state of the art technology like Java, HTTP, Corba,
Object Database, layered architecture etc We utilize
modern methods and tools, like Daily Build, Requirement Driven Evolutionary Model, Rational tools, modern CUI tools and so on. We need skilled and highly motivated software developers for this work.

• You should have experiences from at least some
of the areas described above. Areas of particular interest are Java, Corba, Object Database Technology
and visual GUI tools. The positions will be filled as
soon as possible, and preferably during June. You
will be part of a flexible, open-minded and focused
organisation. Ability to take own initiatives and to
work in team is required. If you have the right background and like to work in a fast moving environment, contact us right away! We want your application as soon as possible!!

Cretive Technical Work

For the right person, we offer work i n a n environment were personal initiatives are encouraged, where you will be able to influence the core products in
mobile and wireline second and third generation
networks and where you will develop your own skills
in system studies and product management We are
located in Älvsjö, easily accessible by public transportation.
Contact: Björn Kihlblom 08-727 2565. (ECN: 8 5 1 2565) Bjom.Kihlblom@uab.ericsson.se. Application:
Ericsson Utvecklings AB P/A Annelie Josefsson Box
1505, 125 25 Älvsjö

ERICSSON UTVECKLINGS AB, STOCKHOLM
Ericsson Utvecklings AB has total responsibility for
the continuing development of AXE as a core platform product for public networks, fixed and mobile.
It is the task of UAB to supply Ericsson and its customers with competitive telecommunication platform
products, service and support to enhance their profitability. UAB is the company with responsibility for
integrated AXE subsystems, including technology,
engineering, software, methods, tools and training.
The company employs about 2.000 highly qualified
professionals. Design, development and production
is mainly performed at company units in Stockholm
and Östersund but also in a number of Ericsson design centers around the world.
Did you know that the sales of AXE are expected
to reach an all-time-high this year? We need your
expertise to make the success story continue into the
21st century. We offer creative technical work at the
AXE-Open Product and System Management department of Network Core Products (UAB).

AXE System Design
• You will be a main contributor to new and improved system functions in AXE-Open. You will work
closely with product managers at UAB and at business units, and will make technical assessments of
projects within the AXE platform, particularly for reliability and performance.
You are interested in becoming technically superior in system design of AXE- Open functions, and can
initiate prototypes, quickstudies and review technical
reports.
Your background is probably within design of products for the core or access networks on top of a relevant academic education.
For the right person, we offer work in an environment were personal initiatives are encouraged, where you will be able to influence the core products in
mobile and wireline second and third generation
networks and where you will develop your own skills
in system studies and product management We are
located in Älvsjö, easily accessible by public
Contact: Björn Kilblom 08-727 2565. (ECN: 8 5 1 2565) Bjorn.Kihlblom@uab.ericsson.se. Application:
Ericsson Utvecklings AB P/A Annelie Josefsson Box
1505, 125 25 Älvsjö

System Managers
• We are looking for qualified System Managers that
enjoy working in the technical forefront in areas of
data communication and radio technology in a dynamic and exciting environment This is a challenging
position in a rapidly changing international environment We therefor expect You to be a leading team
player with substantial and documented achievements from relevant areas. You have a M.Sc degree
within telecommunications (civjng.). You are result
oriented with a strong drive and we expect you to
master spoken and written English. If You have few
years of experience apply for System Manager, if You
have several years of experience apply for Senior
System Manager.
Areas w e need to strengthen are; TCP/IP networking and security, O&M, Satellite Terminals, Terminal
design, WCDMA and GSM and Radio network
deployment
Contact: Stefan Axelsson + 46 8 7640563 Stefan.axelsson@era.ericsson.se Birger Kjellander, +46 8
7640605 Application: Senior System Managers Ericsson Radio Systems AB Marie Skoglöf,
SG/ERA/KD/HS 164 8 0 Stockholm

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Systemingenjörer
Till enheten. Radio Network, Wireless Office, söker vi
systemingenjörer för utveckling av radionätfunktionalitet och cellplaneringsmetodik för, Wireless Office
tillämpningar.
• Arbetet rör både det IP baserade GSM on the Net
och traditionell GSM. Det gäller att skapa effektivast
möjliga radionät och tillhandahålla/utveckla metodik
som gör GSM konkurrenskraftigt i kontorsmiljö. Detta gör vi bl.a. genom att vi tillsammans med operatörer genomför testprojekt där olika delar av funktionaliteten trimmas. Vi utvecklar även metoder för frekvensplanering och ställer krav på Ericsson olika
cellplaneringsverktyg. Vi tror att du har en bakgrund
som civil- eller högskoleingenjör.
Kontakta: Stefan Lidbrink 08-404 5966 stefan.lidbrink@era.ericsson.se. Ansökan: Kerstin Almblad
Ericsson Radio Systems AB LV/HS 164 80 Stockholm,
kerstin.almblad@era.ericsson.se

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

NT-ansvarig
till Mobility Server
Produktenheten Mobility Servers, som ingår i Affärsenheten Wireless Office, utvecklar, säljer och supportar nya avancerade mobila lösningar får privata,
publika och cellulära nätverk Vi har ett brett spektra
av kunder, frän 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 våra kollegor i North
Carolina, USA

• Vår huvudprodukt Mobility Server, är framtidens
PBX för trådlösa terminaler. Mobility Server är baserad på en NT-server och ett Switchboard där all
System & Network Management sköts via Internet
Mobility Server är oberoende av radio- access men
ingår idag i tillämpningar för DECT, PWT och D-AMPS. Vi arbetar nu vidare med IP-telefoni och satsar
även på prototyping inom områden som Java, röstigenkännings-algoritmer samt WAP.Vår produkt använder NT som operativsystem och vi söker nu en
person som skall vara vår NT-expert
VI söker dig som har erfarenhet av NT tillämpningar och — eller har en datainriktad utbildning på
högskolenivå.Att arbeta som vår NT expert innebär
följande: Delta vid kravställningar, men även att jobba praktiskt med NT. Utföra testning av nya releaser
eller rättningspaket Supporta våra kunder vid felsökning, uppdateringar eller förändringar i befintliga
system Stödja marknads- och utbildningsenheten vid
nyintroduktion Arbetet innebär också externa kontakter mot tex. Microsoft PC-leverantörer och verkstäderArbetet kräver att Du är flexibel, har drivkraft
och initiativförmåga.

mmmmmmmmåmmmmmmmmmmmam
Contact: Lars Göran Aspenström Tel. 013-284963 Email: Lars-Goran.Aspenstrom@era.ericsson.se Joakim Delbom, Tel. 013-284759 E-mail: Joakim.Delbom@era.ericsson.se. Application marked ref no 9944 B: Ericsson Radio Systems AB, LVA/FH, Gunnel
Dellsten-Lundgren, Box 1248, 581 12 LINKÖPING, email: gunnel.dellsten-lundgren@era.ericsson.se

ERICSSON UTVECKLINGS AB, STOCKHOLM
Ericsson Utvecklings AB has total responsibility for
the continuing development of AXE as a core platform product for public networks, fixed and mobile.
It is the task of UAB to supply Ericsson and its customers with competitive telecommunication platform
products, service and support to enhance their profitability. UAB is the company with responsibility for
integrated AXE subsystems, including technology,
engineering, software, methods, tools and training.
The company employs about 2.000 highly qualified
professionals Design, development and production

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Fixed Radio Access, is a business unit within New
and Special Business Operations. We are responsible for access solutions, which provide fixed subscriber connections via radio networks. Ericsson is the
world leader in telephony applications. We now intend to become the world leader also in the field of
providing fixed Internet connections via radio.
Our target is to be out on the market very soon
with a pure IP based radio system. The responsibility
of System Management is to find technical solutions
for market demands both in the short and long term
perspective.
We offer very exciting challenges for System Managers with broad technical competence. You will
get the opportunity to work within a wide technical
area; from Internet to the end user, with packet radio and TCP/IP technology, close to the customers in
a small international organisation.

Du trivs att arbeta i team men kan även arbeta
självständigt De arbetsformer och nätverk som du
kommer att ingå i kräver att du behärskar engelska i
tal och skrift
Kontakta: Lars-Erik Gustavsson 08-422 3212 LarsErik.Gustavsson@ebcericsson.se Kerstin Lilje Brinck,
Human Resource 08-42 217 55 kerstin.liljebrinck@ebc.ericsson.se. Ansökan: Wireless Office Solutions / Mobility Server Ericsson Business Networks
AB NA/EBC/PEWM Evy Moltkesson S-131 89 STOCKHOLM, e-mail: evy.mortkesson@ebcericsson.se
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG
The unit NPi Switching System (ERA/LVR/PP) is seeking a new manager. The manager holding the position at present will in near future undertake an assignment abroad. The unit is one of 10 units within
EMEA ND/NPI Service Delivery and is under expansion in order to meet the service delivery demands.
The unit is responsible for service delivery of
Network Performance services for Wireline and Wireless systems within Network operator and Service
provider segment

Competence
Development and
Knowledge Management
• The position will require a high level of competence, frequent travelling, a great interest in competence development and knowledge management You
shall have working experience from service delivery
of wireline and wireless systems. Solid working experience within wireline and wireless telephony is
essential and within the Network Performance Improvement area highly beneficial. It is further a prerequisite that you have good Ericsson knowledge,
solid managerial experience, excellent human competence, team-building skills and are fluent in English. Send your application no later than June 30 to:
Contact: Sören Jonsson , +46 8 404 7291
soren.tjonsson@etxericsson.se. Application: Kerstin
Almblad Ericsson Radio Systems AB LV/HS 164 80
Stockholm, kersin.almblad@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. VAS
OPERATIONS
We have taken the better of the two worlds, the former Network Intelligence 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 of the telecom community. Supply & Support located in Sweden, handles
worldwide deliveries of Network Intelligence platforms and services.
The VAS product area is an area where many new
applications and platforms are developed each year.
Working with VAS products means working with
complete solutions (i.e. the whole IN network). Our
mission is to make sure that the VAS products are
functioning in the customers network. ERA Supply &
Support are now looking for:

Supply Project Manager
• ERA Supply * Support is looking for Supply Project Managers. Good co-ordination is a key factor to
a successful delivery and a happy customer.
The Supply Project Managers role has been
established in order t o keep the different parts of the
IN network together and to secure that we focus on
the customer throughout the delivery. As a Supply
Project Manager you are working through the whole
Supply & Implementation process. You organize the
project closely with our order office and the resource
owners, you are coordinating activities not only internally within Supply & Support but also towards other
units such as AXE supply units, Customer Control
Center and the customer of course.
The job as such is very challenging, you will handle both situations where argumentation and managing skills are necessary but also situations where
technical skills are needed. So if you have these skills
and you want to use diem, then you have found the
place to work. Since the area of responsibility is from
order to acceptance you will get good insight in the
processes we work in.
It is therefore essential that you also focus on improvements to assure that we will become a world
class supplier. The job also involves travels. You will
be handling situations where argumentation and
management skills can easily be combined with your
technical skills.

VAS Service Data Transcript
Engineers
• The Intelligent Networks are growing in complexity and the customers require more and more services. To help our customers to succeed we are now
looking for DT Engineers. As our DT Engineer you will
in dose co-operation with the customer create, implement and verify IN Network Data according to the
customer's requirements.
You will also be working with standardization of
data for new IN services. This requires closely contact
with others in your team. We believe that you have
either worked in the area for several years or that
you are eager to learn more about i t You are also
open-minded, able to work with people and you
communicate fluently in English. The job also involves travels.

VAS Service Supply &
Implementation Engineers
• You will be working in all different phases from
order to final acceptance. Meeting our customers is
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part of your daily work. We believe that you are a
team worker who likes challenges. We also think
that you have worked with IN before and that it is
now time to learn all about i t Experience from
SMAS, SDP, AXE is very welcome. We offer you a
good possibility to develop your technical competence and also yourself as you continuously take on
new products and meeting new customers somewhere around the globe.
We believe that you have either worked in the
area for several years or that you are eager to learn
more about i t You are also open-minded, able to
work with people and you communicate fluently in
English. The job also involves travels.

VAS Support Engineers
• VAS is strengthening customer support by building a stronger 2:nd-line support At VAS Supply &
Support w e are starting to build up a support organization. The aim is to help 1 st-line support to solve
complex problems that occur in the customer's
networks.
Have you worked with products like AXE, SMAS,
SMA, different Service Applications e.g. CCS, ASC, l«B
for at least three years? Have you experience in
trouble-shooting? Are you open-minded and like t o
take responsibility? Do you work best on your own
initiative? Are you also able to work with people as
well as on your own and communicate fluently in
English? Then help us to build up our support organization!
Contact: Kristina Killström (manager - Stockholm) ,
+46 8 719 2923, Mobile:, +46 70 213 2923 kristina.killstrom@ericsson.com Lennart Pihl (manager Stockholm) , +46 8 719 8522, Mobile:, +46 70 519
8522 lennartpihl@etxericsson.se Linda Thomassen
(manager - Karlstad) , +46 54 19 3693, Mobile:,
+46 70 624 5095 linda.thomassen@ericsson.com.
Application: Ericsson Radio Systems AB
HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell 125 26 STOCKHOLM tanja.adell@era.ericsson.se

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA
The global provisioning responsibility for Prepaid
products within CSM has been allocated to Ericsson
Software Technology AB. We are therefore reaching
out to YOU that would like to be part of this challenge. As you probably already know Prepaid is one
of the killer applications that is set to change the
way of business within the mobile community. The
responsibility includes complete solutions including
handling of sourced products. This means you will
have many external contacts, both with customers
and partners.
There ore available positions within the following
areas:

Systems Management
Operational Product
Management
0 P M Technical Writers
Technical Training
• Being innovative, professional, and flexible as well
as having good communication and co-operation
skills are important personal qualities. Fluency in
English is required, both spoken and written. Experience from GSM and/or IN is preferred.rf you have
the interest and skills in any of the positions listed
above, we are very interested in you.
Contact: Anita Frisell Office , +46 455 39 5580, Mobile: , +46 70 310 5580 anita.frisell@epk.ericsson.se.
Application: Ericsson Software Technology AB
KA/EPK/FH A Hjertsson Box 518,371 23 KARLSKRONA

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Technical Administration.
• Dina arbetsuppgifter innebär att: att ansvara för
att alla inkommande ärenden registreras och avslutas pä korrekt sätt, att ansvara för att alla ärenden
under utredning följs upp, att ansvara för koordinering av ärenden, att ha löpande kontakt med tekniska
specialister, att tillsammans med övriga i support
gruppen vidareutveckla verksamheten i takt med
ändrade behov.
Din bakgrund är gymnasieingenjör eller motsvarande med några ärs erfarenhet av supportverksamhet Vi tror att du är metodisk och serviceinriktad
samt har ett visst mätt av nyfikenhet Du ska med full
kraft vilja ta del i utvecklingen av verksamheten och
vara beredd på att lära dig mycket ny teknik. Vi förutsätter att Du har god datorvana och är väl bevandrad
i det engelska språket både i tal och skrift
Kontakta: Karin Sellberg 046-19 30 00 karin.sellberg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB Personalenheten 221 83 LUND

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
CUSTOMER SERIVICES, LUND

Product Support
Dect/Accessories.
• Du kommer att ge support och utbildning till våra
lokalbolag. En annan arbetsuppgift är att deltaga i utvecklingsprojekt samt följa upp kvalitet och tekniska
problem som kan uppstå. Du kommer även att ge
stöd och support internt till våra Product Marketing
Managers.
Du är gymnasieingenjör med ett stort intresse för
teknik. Du måste vara mycket kvalitetsmedveten. Har
Du komersiell erfarenhet är detta meriterande. Vi
förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift
och kan du även franska är detta ett plus.
Kontakta: Robert Paulsson 046-19 30 77 robertpaulsson@ecs.ericsson.se.. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB Personalenheten 221 83 LUND

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
We belong to the business unit BMOA and the product unit Radio Network Products (RNP). Our task is
to work with the Integration and Verification of the
radio network products for both Ericsson cellular
system that operates according to the american/japanese cellular standard (CMS88/CMS30). Test
tools ploys an important role to enable us to perform this complex task. We work in projects of various sizes.

ARE YOU READY FOR A
NEW CHALLENGE ?
• We need to expand our CMS88/CMS30 Integration and Verification test team with testers and
trouble shooters.
You should apply to us if you want to work: with
new exciting technology - Radio Network, EDGE,
Next Generation, 3rd Generation Systems in a highly
skilled test team, in an environment that gives you
the full picture of what we deliver to the customer (
we have a complete test plant that w e load with
both real mobile traffic and also tools that simulates
mobile traffic), with various job tasks that gives you
the opportunity to continousfy develop your competence, with international contacts (both internally
within Ericsson and externally with our operators)
and have a chance to travel (Montreal, Ireland and
other locations).
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Hårdvarukonstruktör/
Digitalkonstruktör
• Vi söker nu konstruktörer som vill vara med i hela
utvecklingsprojekten, från förstudie till färdigt
system. Som vill arbeta i ett professionellt utvecklingsteam och som vill arbeta i ett mindre team, med
det stora företagets resurser. Vill du prova att spänna
bagen i våra utvecklingsteam?
Vi söker en civilingenjör med flerårig vana av digitalkonstruktion. Du skall självständigt kunna utveckla
avancerade multiprocessorsystem med ex ASIC, FPGA, och PowerPC Vi tror att du har en bred konstruktionserfarenhet och vill jobba med utmanande
konstruktionsuppdrag. Då våra projekt ofta innebär
internationella kontakter bör Du ha goda kunskaper I
engelska. Vi har även många andra intressanta tjänster inom realtidsprogrammering, systemutveckling,
datorkommunikation med mera, se vär www-sida:
www.erv.ericsson.se.
Kontakta: Thomas Göransson 031-703 60 84 thomas.goransson@erv.ericsson.se. Ansökan: Ericsson
Mobile Data Design AB Personalavdelningen Sankt
Sigfridsgatan 89, 412 66 Göteborg

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Support Ingenjör
Wireless Office söker Support Ingenjör till MOBILITY
SERVER
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 våra kollegor i North Carolina, USA.

System Tester

Vår huvudprodukt Mobility Server, är framtidens
PBX för trädlösa terminaler. Mobility Server är baserad på en NT-server och ett Switchboard där all
System i Network Management sköts via Internet
Mobility Server är oberoende av radio- access men
ingår idag i tillämpningar för DECT, PWT och D-AMPS. Vi arbetar nu vidare med IP-tekfoni och satsar
även på prototyping inom områden som Java, röstigenkännings-algoritmer samt WAP.Produkten har
just blivit frisläpps så vi behöver förstärka vår supportenhet med ytterligare en person.

• You play an important role to quality assure the
CMS88/CMS30 Radio Network system before a new
release is delivered to the customer. We are the last
to test the complete system with all new functionality added before it is delivered to the customer. You
will be responsible for planning/designing and executing your testing which gives you great flexibility
to influence your daily work with the responsibility
that follows t h a t

• Vi söker dig som har erfarenhet av Support verksamhet inom tele- och/eller datortillämpningarAtt
arbeta med Support innebär: Delta vid felsökning,
felisolering på lab och hos kunder. Delta vid fältprov
av nya releaser Hjälpa kunder vid uppdateringar eller
förändringar i befintliga system Stödja marknads och
utbildningsenheter vid nyintroduktioner. Delta vid
viss lab-provning

Your background: Your background may vary, you
may have previous experience of test or SW/HW design. You enjoy working both independently and in
teams. You are interested in new concepts and new
techology. You are flexible and well organized.- Have
an engineer degree minimum 'gymnasieutbildning'
or eqvivalent experience.) You have the ability to understand complex systems.

Trouble Shooter
• You play an important role to complement the
testers within Integration & Verification. You will be
part of the test team and work together with the
testers to solve complex problems. Your background:
In addition to the requirements listed above for the
system tester you need to have a few years of experience from trouble shooting in large and complex
systems. We are located at Gulffossgatan 4 in Kista.
Contact: Helena Stjemstedt ARL/VEC 08-4044439
Sven Redig ARL/VC 08-7572266. Application: Ericsson Radio Systems AB KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl
164 80 Stockholm elisabetgrahl@era.ericsson.se

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB.
GOTEBORG
Ericsson Mobile Data Design AB(fd Erite I AB) är ett
helägt Ericssonbolag med drygt 400 anställda. Vi är
ett av de världsledande utvecklingsbolagen inom
mobil datakommunikation. Företagets affärsidé är
att utveckla framtidens system för mobil data- och
telekommunikation.
Vårt företag har en unik position inom området
datakommunikation över radio. Vi utvecklar idog
system och produkter för CPRS (General Packet Radio Services), WCDMA, CDPD och Mobitex. För närvarande arbetar vi med att konstruera nästa generations paketdataväxlar. Dessa datorsystem kännetecknas av högprestanda multiprocessorsystem med
krav pä mycket hög CPU- och I/O -kapacitet, skalbarhet och hög tillgänglighet

Arbetet kräver att Du är flexibel, har drivkraft och
initiativförmåga. Du trivs att arbeta i team men kan
även arbeta självständigt De arbetsformer och nätverk som du kommer att ingå i kräver att du behärskar engelska i tal och skrift
Kontakta: Lars-Erik Gustavsson 08-422 3212 LarsErik.Gustavsson@ebcericsson.se Kerstin Lilje Brinck,
Human Resource 08-42 217 55 kerstin.liljebrinck@ebcericsson.se. Ansökan: Wireless Office Solutions / Mobility Server Ericsson Business Networks
AB NA/EBC/PEWM Evy Mortkesson S-131 89 STOCKHOLM evy.mottkesson@ebcericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
På avdelningen Test and Simulation Solutions utvecklar vi simulatorer för att testa mobiltelefonisystem. Vi ansvarar för hela kedjan från speäficering till försäljning och kundstöd.
Våra simulatorer används inom Ericsson runtom i
världen för att testa digitala mobiltelefonsystem för
olika marknader. Vi utvecklar ständigt simulatorerna
för att klara nya krav och ny teknik. Simulatorerna
omfattar ett brett tekniskt spektrum med alltifrån
hårdvara och kommunikationsprotokoll till miljö för
utveckling ach exekvering av simuleringsprogram.
Pä avdelningens utvecklingenhet finns 43 personer
som arbetar med alla aspekter av utvecklingsarbetet

Biträdande chef
• Vr vill förstärka ledningen på denna enhet och söker därför dig som tillsammans med enhetens nuvarande chef vill leda enheten. Arbetssättet med att ha
två chefer pä en och samma enhet har provats tidigare inom Ericsson med gott resultat
Du får bl.a : Arbeta med personalledning. Arbeta
med kompetensutveckling. Arbeta med verksamhetsplanering/verksamhetsutveckling Ingå i avdelningens ledningsgrupp. Leda förbättringsarbete gällande utvecklingsmetoder, utvecklingsmiljöer, och
övriga processer och rutiner som krävs för att enhe-
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ten skall kunna bedriva ett effektivt utvecklingsarbete.
Du bör vara civil- eller mellaningenjör med datainriktning, eller ha motsvarande utbildning. Du skall ha
arbetat i en ledarroll under några år. Du skall också
ha erfarenhet av mjukvarutveckling, både i praktiken
och i din roll som projektledare/linjechef. Du måste
behärska engelska och arbeta bra både i grupp och
självständigt Du bör känna att ord som ansvarsfull,
drivande, initiativrik, professionell och medmänsklig
beskriver dig bra.

Kontakta: Thomas Göransson 031-7036084 thomas.goransson@erv.ericsson.se. Ansökan: Hårdvarukonstruktör/Mönsterkort Ericsson Mobile Data Design AB Personalavdelningen S:t Sigfridsgatan 89,
412 66 Göteborg

Kontakta: Ola Sjölund tfn:013 - 28 41 14 E-mail:
ola.sjolund@era.ericsson.se Håkan Strääf tfn 013 28 41 77 E-mail: hakan.straaf@era.ericsson.se. Ansökan märkt: ref nr 99-50 B Ericsson Radio Systems AB
LVA/FH Anna Fasth Box 1248, 581 12 LINKÖPING Email: anna.fasth@era.ericsson.se

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB.
GÖTEBORG
Ericsson Mobile Data Design har en unik position inom området datakommunikation över radio. VI utvecklar idag system och produkter för GPRS (General Packet Radio Services), WCDMA, CDPD och Mobitex. För närvarande arbetar vi med att konstruera
nästa generations paketdataväxlar. Dessa datorsystem kännetecknas av högprestanda muWprocessorsystem med krav på mycket hög CPU- och I/O kapacitet, skalbarhet och hög tillgänglighet

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Vi behöver förstärkning inom system integrering och
test Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag
inom Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess
kunder med plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och utvecklingsstöd

Enheten för Implementation Management Radio arbetar i huvudsak med implementering av radiobasstationer inom standarden GSM, DCS, PCN, och
NMT. Enheten består för närvarande av 80 personer
och vi sitter i nybyggda fräscha lokaler i Sundbyberg.

Vi är en produktutvecklingsavdelning på Ericsson
Utvecklings AB i Älvsjö som utvecklar driftstödsystem
bit Ericssons telekom plattformar. Vi är det lilla företaget i företaget med produktutveckling från idé till
CD. Vi erbjuder våra kunder ett konkurrensmässigt,
modernt och snyggt användargränssnitt för drift och
underhåll av sin utrustning. VI är stolta för våra produkter och vår ambition är att ständigt utveckla nya
effektiva verktyg till våra kunder. Våra produkter utvecklas i den modernast tänkbara PC miljön och våra projekt är små och effektiva.

• Vi söker nu Dig som vill jobba med implementering av i första hand RBS i våra kundprojekt över hela
världen. Detta innebär installation, test felsökning
och färdigställande av basstationer samt att överföra
kunskap till lokal personal. Arbetet är självständigt
och omväxlande och kräver hög kvalitet

Från Idé till CD
• En mycket viktig del av vår utvecklingsprocess är
integrering och test av de slut liga kund förpackningarna. I arbetet kommer du att integrera och arbeta
med våra slutprodukter som senare når kunden. Att
dessa är väl utprovade, väl förpackade och fungerar
bra är ett måste. Du kommer att ingå i den sektion
hos oss som ansvarar för detta inklusive CD produktion, leverans och support

Hårdvarukonstruktör/
Mönsterkort
• Vi söker nu en konstruktör som vill vara med i hela utvecklingsprojekten från förstudie till färdigt
system, vill arbeta i ett professionell utvecklingsteam
och som vill arbeta i ett mindre team, med det stora
företagets resurser. Vill du prova att spänna bågen i
våra utvecklingsteam?

Du bör vara ordentligt erfaren och intresserad av
datorsystem, och huvudsakligen i PC miljö. Vi ser
helst att du också har en akademisk utbildning i bagaget Att arbeta i team och bjuda på dig själv och
dina kunskaper är självklart för dig. Du är initiativrik,
ambitiös och gillar när det går undan. Att miljön är
under kontinuerlig förändring är naturligt för dig och
inget som gör dig otrygg.

Du skall självständigt kunna ta fram mönsterkort
till radiokonstruktioner och avancerade digitalkonstruktioner där olika elektriska och termiska egenskaper måste byggas in i konstruktionen. VI tror att
du är högskoleingenjör eller gymnasieingenjör med
flerårig vana av mönsterkortskonstruktion, erfarenhet
från systemunderhåll av cadsystem är meriterande.
Då våra projekt ofta innebär internationella kontakter bör du ha goda kunskaper i engelska.

Vi har högt i tak och med dina framgångar kommer Du ständigt att möta och axla nya utmaningar.
Låter det här spännande?
Tveka inte! Kontakta oss för mer information eller
skicka din . Ansökan: direkt.

Displayutveckling

Kontakta: Per-Olov Ivarsson 08-727 3143 perolov.ivarsson@uab.ericsson.se Christer Fryxell 070536 5164 . Ansökan: Ericsson Utvecklings AB Birgitta
Friis Box 1505 125 25 Älvsjö birgitta.friis@uab.ericsson.se

• Enkelt uttryckt består Ditt arbete i att tillsammans
med internationellt ledande underieverantörer inom
opto-elektronik ta fram de bästa displayer och backlightingsystem branschen har att erbjuda. Du kommer att arbeta med och agera sammanhållande i de
display- och backlightingprojekt Du är aktiv inom.
Detta innebär att Du är ansvarig för teknisk design,
dokumentation och utvärdering av produkter men
också planering och strukturering. Du är dessutom
aktiv under industrialiseringsfasen av telefonproduktionen där produktionsrelaterade frågor kan komma
upp. Då mycket av Ditt arbete bedrivs i nära samarbete med våra underleverantörer har Du daglig kontakt med dessa och det ingår även en del resor.

Site tekniker GSM

Vi söker en civilingenjör, eventuellt nyutexaminerad, med inriktning mot elektronik och intresse för
optik. Tjänsten kräver en utåtriktad personlighet då
Du kommer att ha många interna och externa kontakter och Du behärskar naturligtvis engelska i tal
och skrift Ditt arbete kommer omedelbart att ge Dig
stora utmaningar så erfarenheter av planering/strukturering samt internationella kontakter är mycket
värt. Branschen är snabb och arbetet bedrivs i högt
tempo. VI förutsätter att Du är självgående och initiativtagande.

Du måste därför vara självgående, kommunikativ,
flexibel och ansvarsfull. Som bakgrund ser vi gärna
att Du har högskoleutbildning eller ett par års erfarenhet av provning. Engelska i tal och skrift är ett
måste då arbetet innebär resor runt om i världen.
Din stationering är Stockholm.

Kontakta: Thomas Svensson 046-19 38 47
thomas.csvensson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB Personalenheten
221 83 LUND

Kontakta: U r s Tydal 08-7573149 Per-Olof Wilgren
08-7573830 Johanna Ros, personal 08-58533874.
Ansökan: SITE Tekniker GSM Ericsson Radio Systems
AB LR/H la Pettersson 164 80 Stockholm,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
Bluetooth, den nya teknologin för att trådlöst koppla
ihop mobiltelefoner, PC, handdatorer digitala kameror, accesspunkter, bilar m m, närmar sig publicering av systemspecifikationen. Antalet medlemmar i
Bluetoothgruppen ökar och många av dessa har redan börjat arbeta kring produktidéer. För att säkerställa att alla dessa produkter, som utvecklats etter
specifikationen, säkert kan kommunicera med varandra, häller Ericsson och övriga grundare (promoters) av Bluetooth, på att skapa ett program för test
och kvalificering av produkter.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
VI som blir Dina framtida kolleger år ett litet, glatt
och entusiastiskt team som ansvarar för displayer
och backlightingsystem till merparten av Ericssons
GSM telefoner. Vi tror att displayen är viktig för dagens mobiltelefoner och att den kommer att hamna
ännu mer i fokus i morgondagens produkter. Vårt
arbete bedrivs i projektform och Din tekniska tjänst
är bred. Du kommer att arbeta med allt från teknik
och dokumentation till strukturering och planering.
Arbetet innebär även mycket leverantörskontakter.

En hörnsten i detta program är utan tvekan
testspecifikationema. I detta arbete är Ericsson
tongivande tillsammans med Nokia. Mer informa-
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Systemingenjör - Bluetooth
• Dina arbetsuppgifter blir att leda och deltaga i arbetet med framtagande av testspecifikationerna för
Bluetooth protokoll och profiler, i både prosa och
abstrakt form i TTCN (Ett speciellt språk för test som
tidigare använts i bl.a. DECT och GSM). Du planerar
arbetet och föreslår anskaffning av de resurser som
behövs. Dessutom följer Du utvecklingen av verktyg,
som behövs för framtagande och underhåll av
testspecifikationema. Exempel är verktyg för TTCN
och eventuellt SDL, samt databasverktyg. Du följer
utvecklingen av systemspecama och föreslår förändringar för ökad testbarhet
I Ditt arbete kommer Du att ha mycket kontakter
med leverantörer av testutrustning samt med användarna av testspecrfikationer och sviter, dvs testhus
och lab. Din uppgift innebär utan tvivel en unik möjlighet att vara med och skapa en ny industristandard
som knyter ihop bl.a. mobiltelefoni, internet IT. Arbetet kommer att ge Dig en mycket god kännedom
om Bluetooth, som gör att Du även kan arbeta med
applikationer av Bluetooth, även om Din huvuduppgift utan tvekan är testspecifikationerna.
Din bakgrund är troligen civilingenjör med erfarenhet av kommunikationssystem. Kunskaper om metoder för utveckling av testspecifikationer och erfarenhet av TTCN och SDL är meriterande. Viktigt är också
att Du är drivande och tycker om att arbeta i en internationell miljö, där även resor kan förekomma. Givetvis kommunicerar Du obehindrat på engelska i
både tal och skrift
Kontakta: Anders Svensson 046-19 33 36
anders.svensson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson
Mobile Communications AB Personalenheten 221
83 LUND

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
PU-PSS LOOKING FOR MANAGEMENT TEAM MEMBERS TO PACKET PDCm
Packet Switching Systems PPDC (PSS PPOC) is a
unit established May 1999 with the mission to provide profitable and competitive packet switching products for PDC to mobile operators in Japan. This
means adding datacom capability to PDC giving the
Japanese operators possibility tolaunch datacom
services such as Internet access. PDC is the Japanese
digital second- generation standard and the worlds
second largest standard after CSM with 50 million
subscribers. PSS PPDC is a part of Product Unit Packet Switching Systems (PU-PSS).
The unit PSS PPDC is a small unit compared to
corresponding organisations for CSM (GPRS) and
UMTS, which will give each of it's employees a correspondingly brooder perspective and area of responsibility. PSS PPDC is intended to be o pure management organisation of 6 people taking care of customer contacts, inter-PU-coordination and steering of
the development organisation in Hildesheim, Germany. Each member will have a more or less unique
competence in a spectrum reaching from product
and technical management to supply. Because many issues are complex, they will require the members to work closely together. Teamworking is the
keyword. The unit has bottom line product responsibility.

Technical Manager Packet Switching Systems
• We are searching for a technical manager that can
take on the following responsibilities: overall technical responsibility for PPDC at PU-PSS, technical coordination with other Product Units, technical support
to Product Management in complex issues towards
our customers and being advisor to the PSS PPDC
manager. This is a senior role.
Adequate profile: Ph.D. degree or equivalent and
10 years of experience. Experience of system management and datacom. Leadership capabilities.
Contact: Magnus Fransson, Manager UMTS, +46 8
757 14 85, +46 70 656 19 16
magnus.fransson@era.ericsson.se Niklas CarlheimMoller, +46 8 757 14 0 1 , + 4 6 8 656 18 24
niklas.carlheim-muller@era.ericsson.se Bo Danielsen, Human Resources, +46 8 404 81 67, +46 70
371 76 19 bo.danielsen@era.ericsson.se. Application: PPDC Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene 164 80 Stockholm,
susanne.bolmene@era.ericsson.se

Arbetet utförs i objekt tillsammans med kollegor
från de andra valideringsgrupperna, Performance &
Accessories samt Data. På sikt ser vi gärna att Du kan
axla rollen som objektledare, och då kombinera valideringsarbetet med koordinering av objektets aktiviteter
Din bakgrund är mellaningenjör eller motsvarande, gärna med erfarenhet av mobiltelefoni, GSM, och
en erfaren datoranvändare. All dokumentation sker
på engelska varför Du måste behärska språket i tal
och skrift Valideringen bedrivs av gruppen både i
Lund och utomlands. Arbetet kräver att Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta i grupp.
Kontakta: Johan Niléhn 046-23 23 30. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB Personalenheten 221 83 LUND

Valideringsingenjör M M I
• Som valideringsingenjör inom MMI (Man Machine
Interface) och nätverkstjänster ansvarar Du för att
produkten överensstämmer med specifikationerna
och att den fungerar i kommersiella nätverk. Valideringen utförs på icke lanserade produkter, med syftet
att säkerställa den höga kvalitén som våra produkter
står för.

För att fullgöra denna uppgift krävs mycket god
förmåga att samverka med specialister inom olika
områden liksom förmåga att samarbeta med personer på marknadssidan.
Du måste kunna kombinera kreativitet med gott
ordningssinne och förmåga att noga dokumentera
arbetet br Vi söker Dig som antingen är en erfaren
och dokumenterat framgångsrik civilingenjör (inriktning F, E eller M) eller forskarutbildad inom relevant
område.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
Ericsson Utvecklings AB år ett utvecklingsföretag inom Ericsson, som finns i Älvsjö, strax söder om
Stockholm. Vi ansvarar idag för utvecklingen avAXEplattformen mot nya applikationer och grönssnitt för
att skapa The new Telecom World. Vår enhet ansvarar för utvecklingen av centrala delar av AXE och
dess anpassning mot datakom. Vi utvecklar både
hårdvaran och mjukvaran.

Kontakta: Olof Sahlén 08-757 41 91 olof
sahlen@eka.ericsson.se Heidi Svärd, personalavd 08757 54 30 heidi.svard@eka.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Components AB N/K Kerstin Jacobsson 164
81 Kista kerstin.jacobsson@eka.ericsson.se

Ord leder till handling

Enheten arbetar med utveckling av datorplattformar
för inbyggda realtidssystem. Vi är kompetenscenter
för avancerad digitalelektronik samt testsystem och
är idag ca 50 personer organiserade i sex enheter.

• Vi söker dig som vill arbeta med systemledning,
hård- och mjukvaru- konstruktion, verifiering och
kundstöd.
Vi arbetar i flexibla team från kravdiskussioner, förstudier, konstruktion och verifiering ända fram till leverans av färdiga produkter. Utvecklingen inom teleoch datakommunikation sker mycket snabbt varför vi
satsar mycket på individuell kompetensutveckling.
Vidareutbildning sker både inom företaget och genom externa kurser.
Vi söker dig med högskoleutbildning med inriktning på elektronik eller data och som vill vara med
och utveckla morgondagens kommunikationssystem. Har du erfarenhet inom området är det
naturligtvis en merit
www.ericsson.se/SE/uab/switching.
Ansökan: Ericsson Utvecklings AB Maria Holmer
ÄL/UAB/P Box 1505 125 25 ÄLVSJÖ
maria.holmer@uab.ericsson.se

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Civilingenjör
• Du får konstruera och underhålla systemprogramvara för våra realtidssystem. I uppgifterna ingår maskinnära programmering för inbyggda realtidssystem, integration av operativsystem och utveckling
av drivrutiner och BIT-funktioner. Miljön är kreativ
och du får goda möjligheter att utvecklas som tekniker och ledare.
Du ska vara civilingenjör, D, E eller F, eller ha motsvarande högskoleutbildning (120p), med tyngdpunkten på datorarkitektur och programmering. Det
är bra om du har erfarenheter av realtidssystem, Ada,
C, Unix, VxWorks, VME-system och inbyggda datorsystem. Arbetet sker ofta i grupp, så du måste vara
öppen och bra på att kommunicera.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Kontakta: Lars-Göran Karlsson 031-747 3560 larsgoran.karlsson@emw.ericsson.se. Ansökan: ref nr
99-041 Ericsson Microwave Systems AB Personal
och Organisation 431 84 Mölndal

Teamleader Product
Maintenance

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA OPTO
ELECTRONIC PRODUCTS

• Vi söker nu en teamleader för CCS Product Maintenance. Enheten består idag av tre projektledare för
produktunderhållsprojekt och den kommer att växa
genom tillskott av personer från andra R&D center
samt att ansvar för dataprodukter kommer att tillföras enheten. Totalt kommer enheten att bestå av
6-7 personer. De huvudsakliga uppgifterna för enheten är att koordinera och följa upp från fältet återmatade kvalitetsproblem samt koordinering av införande av produktförändringar. Detta sker genom nära
samarbete med eftermarknadsregionema samt funktioner inom övriga delar av CCS.
Som teamleader för enheten kommer du att vara
representerad i avdelningens ledningsgrupp. Du
kommer dessutom att vara representerad i Product
Quality Group och i större verksamhetsmöten med
våra interna kunder. Dina huvudsakliga uppgifter
som teamleader, förutom att du ansvarar för någon
eller några produktfamiljer och att du representerar
enheten i ovan nämnda forum , är planering av enhetens arbete, månadsrapportering av enhetens
verksamhet rapportering av hur enheten uppfyller
uppsatta mål, verksamhetsutveckling inom enheten
samt informationsspridning inom enheten.
Vi söker dig som är utåtriktad, ansvarskännade,
drivande, positiv, flexibel, kreativ, målmedveten samt
har förmåga att leda en grupp medarbetare mot
uppsatta mål. Erfarenhet av tidigare projektledararbete, och/eller ledaruppdrag är meriterande. Goda
kunskaper i engelska är en förutsättning för att lyckas
med detta globala arbete.
Kontakta: Henrik Nyberg 046-19 48 40. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB Personalenheten 221 83 LUND

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

modulerade lasrar och modulator-integrerade. Arbetet är typiskt tvärvetenskapligt och kräver god förståelse för systemkrav satta av kunder, kunskaper inom
optik, mekanik, mikrovågsteknik, tillförlitlighet samt
en stor förmåga att kombinera kunskaper med insikt
om tekniska och ekonomiska förhållanden i produktionen. Innehavaren av befattningen ska vara konstruktionsansvarig för kapslarna efter det att en produkt är färdigutvecklad.

Opto Electronic Products en enhet inom Ericsson
Microelectronics, har med mer ån 20 års erfarenhet
av fiberoptiska produkter en stark position på marknaden. Som leverantör av högkvalitativa optoelektroniska sändare och mottagare förser vi världsledande företag med en kostnadseffektiv kommunikationsteknologi. Enheten N/YD består av 14 personer och vi söker ytterligare en medariietare.

Konstruktionsansvar
• Arbetet innebär att självständigt leda nyutveckling
och förbättring av submoduler (kapslar) för direkt-

Opto Electronic Products en enhet inom Ericsson
Microelectronics, har med mer än 20 års erfarenhet
av fiberoptiska produkter en stark position på marknaden. Som leverantör av högkvalitativa optoelektroniska sändare och mottagare förser vi världsledande företag med en kostnadseffektiv kommunikationsteknologi. Enheten N/YD består av 14 personer och vi söker ytterligare en medarbetare.

Konstruktionsansvar
• Arbetet innebär att i nära samarbete med ansvariga för chip-konstruktion och kapselkonstruktion
samt experter inom olika områden, ha ett totalansvar för bärarnas design. Ansvaret innebär att specificera bäramas utformning elektriskt mekaniskt och
materialmässigt och att ansvara för att de fungerar i
de olika processerna. Arbetet innebär också att garantera att lasrarna-på-bärare uppfyller kundernas
krav.
Arbetet kräver bl a goda kunskaper om haMedarlasrars funktion och tillverkning, kunskaper om elektrisk design och kunskaper om tillförlitlighet Det
krävs också en förmåga att förstå vilka krav som
ställs för att komponenterna ska gå att producera till
låg kostnad i hög volym. Mycket god förmåga till samarbete och kontaktskapande krävs, brett tekniskt
intresse, noggrannhet och förmåga att dokumentera
utfört arbete, liksom förmåga att säkerställa att produkterna går att hantera i fT-system som PRIM och
SAPR/3.
Vi söker en erfaren och väl vitsordad civilingenjör
(inriktning F eller E, möjligen M eller K) till denna befattning

KONTAKTEN NR 11 1 9 9 9

kationsteknologi. Enheten N/YD består av 14 personer och vi söker ytterligare en medarbetare.

Produktingenjör-Low-speed
• Arbetet innebär att: självständigt under produktchefen driva och genomföra arbetet med produkter
inom segmentet
Vi söker Dig som har en gedigen bakgrund inom
elektronik-komponentområdet Du har troligen en
ingenjörsutbildning från teknisk högskola alternativt
är Du mycket erfaren och kunnig gymnasieingenjör.
Arbetet kräver god förmåga att samarbeta med såväl
produktions- som utvecklings- och forskningspersonal, intresse för att arbeta brett tekniskt samt förmåga till organisation och noggrann dokumentation av
utfört arbete.
Goda kunskaper i engelska är ett krav eftersom
mycket dokumentation sker på engelska.
Kontakta: Olof Sahlén 08-757 41 91 olof
sahlen@eka.ericsson.se Heidi Svärd, personalavd 08757 54 30 heidi.svard@eka.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Components AB N/K Kerstin Jacobsson 164
81 Kista kerstin.jacobsson@eka.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

MULTIPLAYER ONUNE GAMES
Join a new Business Cell that is developing a highperformance server system for the new wave of realtime massively multiplayer games. A Business Cell is
a virtual start-up company within Ericsson. The goal
is to make our server solution thede facto Internet
standard for multiplayer games.
Online games is an exciting and expanding business. Game developers are producing a wealth of
new multiplayer games. Some games are played
with up to 22.000 simultaneous players! More than
4 million players are already using PC game services. Sega introduced the new Dreamcast Internet
game console this year and sold 1.500.000 units.
Sony and Nintendo are following with high performance online consoles.
The following positions are open:

Project leader
• You are responsible for leading the SW development including verification and field tests.

Senior system designer
• You are responsible for the technical specification
of the system. This includes both the game server
functional specification and the interfaces to access,
AAA and game lobby server systems.

Client interface designer
• You are developing interfaces to game clients and
are also responsible for setting up experimental clients for field tests. Experience from game programming is welcome.

Experienced software
design engineers
• with an interest for online multiplayer games. Some of the positions can be combined depending on
the capabilities and interests of the candidates.
Email is the most reliable mode of communication
during the vacation period.
Contact: Magnus Jändel, +46 8 585 317 49 magnus.jandel@era-tericsson.se Zorica Bodiroza , +46 8
757 01 91 zorica.bodiroza@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf 164 80 Stockholm, mari.skoglof@era.ericsson.se

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA OPTO
ELECTRONIC PRODUCTS
Opto Electronic Products en enhet inom Ericsson
Microelectronics, har med mer än 20 års erfarenhet
av fiberoptiska produkter en stark position på marknaden. Som leverantör av högkvalitativa optoelektroniska sändare och mottagare förser vi världsledande företag med en kostnadseffektiv kommunikationsteknologi.

Testingenjör-N/YD
Kontakta: Olof Sahlén 08-757 41 91 olof
sahlen@eka.ericsson.se Heidi Svärd 08-757 54 30
heidi.svard@eka.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Components AB N/K Kerstin Jacobsson 164 81 Kista
kerstin.jacobsson@eka.ericsson.se
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ERICSSON COMPONENTS AB, OPTO
ELECTRONIC PRODUCTS, KISTA
Opto Electronic Products en enhet inom Ericsson
Microelectronics, har med mer än 20 års erfarenhet
av fiberoptiska produkter en stark position på marknaden. Som leverantör av högkvalitativa optoelektroniska sändare och mottagare förser vi världsledande företog med en kostnadseffektiv kommuni-

• Enheten N A D består av 14 personer och vi söker
ytterligare en medarbetare. Arbetet innebär att delta
i utvecklingsarbetet av lasersubmodul-produkter, i
första hand genom att: självständigt utföra avancerade mätningar på chip och kapslar, delta i arbetet
med att utveckla nya mätmetoder, aktivt driva överföring av kunskaper om, samt genomföra implementering av nya mätmetoder i produktionen, detta i arbetet med felsökning på felaktiga produkter, programmering och automatisering av matplatser, dokumentera utfört arbete.
Du kommer att arbeta nära seniora forskare, utvecklingsingenjörer och produktionspersonal varför
god samarbetsförmåga är viktigt liksom noggrannhet och förmåga att planera och dokumentera Ditt
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arbete. Ett krav är att Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
En lämplig bakgrund är högskoleingenjörer (120p)
inom elektronik med kunskaper om elektronik, HFteknik, mätteknik mm. VI söker Dig som är uttalat intresserad av experimentellt arbete och som samtidigt har en god teoretisk förståelse och ambition att
lära sig mer om optoelektroniska komponenter och
avancerad mätteknik.
Kontakta: Olof Sahlen 08-757 4191 olof
sahlen@eka.ericsson.se Heidi Svärd, personalavd 08757 54 30 heidi.svard@eka.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Components AB N/K Kerstin Jacobsson 164
81 Kista kerstin.jacobsson@eka.ericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
Bluetooth från Ericsson och våra partners Nokia, Intel, IBM och Toshiba håller på att bli något riktigt
stort! I dag har ca 700 företag runt om i världen anslutit sig till detta initiativ att skapa en ny standard
för trådlös kommunikation med tal och data över
korta avstånd. Teknologin kallas Bluetooth, vilket är
extra roligt för oss i Norden, eftersom namnet är taget från den danske vikingakungen Harald Blåtand.
Har Du inte tidigare hört talas om Bluetooth är det i
korthet ett kommunikationsprotokoll över en radiolänk, som använder det globalt tillgängliga 2.45
CHz bandet
Målet för teknologin har varit att nå hög integration, låg strömförbrukning och låg kostnad. Företag
erbjuds en möjlighet att genom avtal få en fri licens
till Bluetooth. Bluetooth skall kunna byggas in i alla
bärbara elektroniska produkter! Även om mobila
applikationer står i centrum är det troligt att Bluetooth kommer att användas på många andra ställen. Exempel på detta kan vara digitala kameror, accesspunkter, bilar, kylskåp m m Intresse har visats
från företag inom industriautomation, bilbranschen,
flygindustri, universitet m.fl. En lista över de som hittills anslutit sig till Bluetooth och mer information
om teknologin kan du hitta på http://www.bluetooth.com

Projektledare - Bluetooth
• Vi söker Dig som tycker det låter intressant och
stimulerande att självständigt driva projekt för ut-

veckling och paketering av Bluetooth teknologiprodukter. Du kommer att leda ett projekt i syfte att nå
ett uttalat mål inom utsatt tid. Arbetet innebär ett nära samarbete med nyckelkunder, samarbetspartners
samt interna och externa teknologiprojekt. Har du
drivkraft att nå uppsatta mål, god kommunikativ förmåga, lätt för att samarbeta och därtill en öppen, positiv attityd kommer Du att passa bra in i vår kreativa
utvecklingsmiljö. Du måste klara av ett högt arbetstempo, samt ha viljan att utvecklas i Din yrkesroll och
fördjupa Dina kunskaper.

teknik (Radio Frequency Integrated Circuit) där design av funktioner sker på kisel. Inom detta område
har vi några pågående projekt och planerar starta
upp ytterligare några inom en snar framtid. Som
stöd i konstruktionsarbetet använder vi moderna
och avancerade hjälpmedel i form av CAD-system
för design och simulering av lösningar.

Din bakgrund är civilingenjör alternativt mellaningenjör med några års erfarenhet Har Du tidigare
arbetat som projektledare är detta meriterande. Kunskaper i radioteknik och/eller inbyggda system/komponenter är ett plus. I Din kommunikation använder
Du obehindrat engelska i tal och skrift

• Till enheten söker vi Dig som vill arbeta med utveckling av analoga funktioner inom något av ovan
angivna teknikområden. Du kommer givetvis att få
stöd av erfarna konstruktörer i ditt arbete. Detta bedrivs vanligtvis i projektform vilket kommer att innebära nära samarbete med konstruktörer från andra
teknikområden.

Kontakta: UK Sellergren 046-19 45 30 ulf.sellergren@ecs.ericsson.se Dan Fridh 046-19 49 78
dan.fridh@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile
Communications AB Personalenheten 221 83 LUND

Du bör vara civil- eller högskoleingenjör med inriktning analogteknik/mikrovåg- teknik. Erfarenhet
inom ovan nämnda teknikområden är meriterande
men absolut inget krav.
Egenskaper som god samarbetsförmåga, resultatorientering och att självständigt ta initiativ i olika frågor värderas högt

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Enheten aren konstruktionsenhet som ingår i affärsområdet Försvarssystem inom Ericsson Microwave
Systems AB. Enheten ansvarar för utveckling av frekvens- generatorer och delar av mottagarfunktioner
som ingår i företagets flygburna och markbaserade
sensorsystem med tyngdpunkt på radar. Vi utvecklar
även motsvarande funktioner avsedda för störsäkra
radiolänkar inom området militär radiokommunikation. Frekvensområdet sträcker sig från DC till cirka
IO CHz.
Enhetens arbetsuppgifter innefattar konstruktion
och verifiering av analoga funktioner som ingår i
frekvensgeneratorer (DC till cirka 10 CHz). Principerna för frekvensgenereringen baseras oftast på faslåsta hopar vilka innehåller digitala eller analoga
fasdetektorer beroende på vilka krav på fasstabilitet
som efterfrågas.
Dessutom utvecklar vi mottagare med frekvenser
upp till och med radioområdet (cirka 2 CHz). Exempel på komponenter som används för att realisera
funktionerna utgörs av förstärkare, bländare, oscillatorer, switchar, multiplikatorer, variabla dämpare
och filter. För att möta framtidens krav på reatisering
av funktioner på en mindre yta använder vi RFIC-

M F- konst ru ktion/
Mikrovågskonstruktör

Kontakta: Sören Johansson 031-747 3050 soren.johansson@emw.ericsson.se. Ansökan: ref nr 99-034
Ericsson Microwave Systems AB Personal och Organisation 431 84 Mölndal

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Inom produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar vi tredje generationens mobiltelefonsystem
baserat på WCDMA radio teknologi och ATM
transmission.
Till vår systemavdelning för basstationen söker vi
nu förstärkning. Vi är en ung organisation som just
håller på att dra upp riktlinjerna för våra produkter
och framtida arbete. Arbetet sker i en spännande
miljö där standardisering och utveckling sker parallellt vilket ställer höga krav på flexibilitet
VII sektionen Radio & Algoritmer sökes personer
inom följande område:

Radio
• Systemering, kravspecificering och kravuppföljning
av radio delarna i basstationen.

Basbands Algoritmer
• Utveckling och specificering av digital signalbehandlingsalgoritmer. VI använder oss av simuleringverktyget Cossap.

Script hantering
• Skapa script för att underlätta arbetet med olika
UNIX program. Meriterande är kunskaper om Cossap
och Clearcase.

Teamledare
• Leda gruppen som utvecklar basbands algoritmer.
Lämplig bakgrund är att du är civilingenjör med erfarenhet men även du som är nyutexaminerad med
rätt inriktning kan vara av intresse. Du bör vara analytisk, drivande, målinriktad, flexibel och ha goda kunskaper i Engelska.
Kontakta: Lars Mårtensson Tel 08-757 20 54
lars.o.martensson@era.ericsson.se Anna Lindvall,
Personal Tel 08-404 76 62 anna.lindvall@era.erksson.se. Ansökan: R/H1214 Ericsson Radio Systems
AB ERA/R/HS Inger Holmgren 164 80 Stockholm,
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÖSTERSUND
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för utvecklingen
och produktionen av kärnan i AXE-systemet, som är
världens mest installerade telefonisystem. AXE används i mer än 120 länder och utgör grunden för
såväl mobil som fast telefoni. Verksamheten i Östersund omfattar ca 800 anställda. Konstruktion och
produktion arbetar tillsammans för att säkerställa
kvalitet och en optimalt fungerande slutprodukt

Produktionstekniker
• Tjänsten som produktionstekniker vid den nyligen
upprättade sektionen N/NF inom NPC innebär att
Du kommer att arbeta med produktionstekniska frågor och förbättringar samt stödja såväl order/planering som produktion.
Tjänsten är ett vikariat fram till 1 februari 2000.
N/NF ska koordinera/samordna över organisationsgränserna inom områden som prognos, order,
produktionsteknik, kvalitet samt NPI (New Product
Introduction).
Arbetet innebär att driva produktionstekniska frågor och administrera stödsystem samt informera/ut-

Det är tjänsterna som räknas
Ericsson Radio Systems i Karlstad behöver nya krafter inom projektledning, produktledning,
system management, design och test för utveckling av nya applikationer för framtidens
fasta och mobila telefonisystem.
Ericsson Radio Systems i Karlstad arbetar med att utveckla och marknadsföra
applikationer för Ericsson Value Added Services. Ericsson är marknadsledande
med mer än 85 operatörer som kunder över hela världen. 50 av dessa har
lösningar som utvecklats här i Karlstad.
På Product Line Applications tar vi fram Ericsson Personal Services som ger
individer möjlighet att vara rörliga och ändå enkelt kunna nå andra och själv
bli nådda. Två av de snabbast växande områdena här är Cashless Calling
Services och Number Portability. Nu utvecklar vi bl a sådana applikationer
för tredje generationens mobiltelefonsystem, UMTS.
Våra utvecklingsprojekt genomsyras av nytänkande och öppenhet och kräver
innovativa människor med teknisk kompetens i kombination med öppna
sinnen. Om du är nyutexaminerad civilingenjör eller en gammal räv med
massor av erfarenhet spelar mindre roll.
Just nu behöver vi nya krafter inom projektledning, produktledning, system
management, design och test. Du bör vara analytisk, målinriktad, flexibel
och drivande, men dina egna drivkrafter måste också komma hela teamet
tillgodo. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning, eftersom arbetet ofta
sker i internationella grupper.

För ytterligare information om tjänsterna kontakta:

Projektledning, Erling Johansson 054 19 36 10
Produktledning, Carl-Magnus Eriksson 054 19 36 18
Design, Test, System Management, Tommy Persson 054 19 36 40
Design, Test, System Management, Anna Jensen 054 19 36 78
Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga CV, betyg och intyg.
Glöm inte att ange vilket område du är intresserad av.
Ansökan sänds till: Ericsson Radio Systems AB
Human Resources
Jörgen Skoog
Box 1044
651 15 Karlstad
jörgen.skoog@ks.ericsson.se

ERICSSON
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bilda för att uppnå såväl ett effektivare order- som
material- /produktionstlöde
Du som söker jobbet ska ha goda kunskaper i
engelska och gärna erfarenhet av planering/produktionsteknik God PC- och stordatavana är ett krav,
med fördel av att idag använda MPS-system;
CEOR,DOR,Heftuff, DAKA och rapportgenerator
ÖLAR. Kunskap inom lE/DT-arbete, installation/driftsättning av MSC/BSC är ett plus Som person är Du
utåtriktad, drivande och samarbetsvillig samt har ett
genuint intresse för processförbättringar
Kontakta: Anna Godeväm 063-16 93 47 Tage Modin
063-16 95 7 0 . Ansökan: Produktionstekniker Ericsson Utvecklings AB N/H Tina Jonsson Box 374 831
25 ÖSTERSUND

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Radio & Algoritmer för
WCDMA Basstationer
Vi har nyligen startat en av Ericssons största satsningar någonsin - utveckling av J:e generationens
mobihelefoni. Nya standarder har skapats och vi har
avsatt stora resurser för de nya bredband-systemen,
som bygger på WCDMA För arbete på systemavdelningen för basstationen inom PU-WRN söker vi en
sektionschef för algoritmer och prestanda.
Vi är en ung organisation som just håller på att
dra upp riktlinjerna för våra produkter och framtida
arbete vilket ger dig stora möjligheter att påverka
både de tekniska lösningarna och ditt eget arbete.
Arbetet sker i en spännande miljö där standardisering och utveckling sker parallellt vilket ställer höga
krav på flexibilitet
• Du kommer att ansvara för en sektion som ska ta
fram signalbehandlingsalgoritmer och prestanda kraven för en helt ny kommersiell basstation. Goda engelska kunskaper är ett krav då arbetet sker i internationella grupper. Tidigare erfarenhet av ledarskap, algorftmenutveckling, systemarbete eller konstruktion
är meriterande. För att passa för tjänsten bör Du ha
en god helhetssyn samt en vilja att påverka och motivera andra människor. Vi förutsätter att du är självständig, drivande, målinriktad och flexibel.
Kontakta: Werner Anzill Tel 08-404 80 14
wemer.anzill@era.ericsson.se Anna Lindvall, Personal
Tel 08-404 76 62 anna.lindvall@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1215 Ericsson Radio Systems AB
ERA/R/HS Inger Holmgren 164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Administration/
CM hantering för WCDMA
Basstation
Systemenheten deltar i Ericssons utveckling av 3x
generationens mobiltelefonsystem. Tekniken tillåter
bättre möjligheter för överföring av ljud, bild och video. Systemet bygger på bredbandig CDMA Vi arbetar med utveckling av basstationer, som är en
central del i mobiltelefon- systemet Vår kund är NTT
DoCoMo i Japan, världens största mobiltelefonoperatör.
Vi arbetar med snäva tidsramar och högt tempo.
Trots detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och våra mänskliga värderingar. Vi har behov
av ytterligare en medarbetare och söker Dig som är
ingenjör/civilingenjör och är nogrann, utåtriktad,
positiv och drivande. Arbetet innebår med hänsyn
till vår geografiska spridning ett visst mått av resande.

• Vi söker en personer som vill arbeta med CM och
administrations- frågor för systemledningen WCDMA
basstationen. I dina arbetsuppgifter ingår: Handha
dokument baseline. Protokollföra möten tex : CCB
(Change Control Board). Hantering i PRIM av översta
basstationnivån. Release av basstationsnodjobbet
kräver god kunskap om Ericssons produkthantering.
vidare krävs god sammarbetsförmåga då man i
många frågor skall agera som samordnare. Vi är ett
glatt gäng som arbetar gränsöverskridande med högt
i tak Vi finns på tre olika orter inom Sverige (Kista,
Mölndal och Luleå).
Kontakta: Ingemar Sohlman Tel 08-757 22 10 ingemar.sohlman@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1211
Ericsson Radio Systems AB ERA/R/HS Inger Holmgren 164 8 0 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
AIM FOR THE STARS - JOIN THE SATELLITE TEAM
Exciting opportunities within Satellite Systems - a
new and challenging business for Ericsson. Within
the Operator Segment a new Business Unit, New
and Special Business Operations, BNSO, was
established this year. Satellite belongs to BNSO who

JOBBNYTT
has a mission to give new small business activities
the appropriate attention and conditions for operation.
Ericsson has been awarded 3 gateway infrastructure contracts. In March 1997 a contract was signed
with ICO, a global mobile satellite system operator
and in December 1997 Ericsson signed a contract
for Thuraya, a regional mobile satellite system operator (covering parts of Europe & Africa, Middle East
and India). Both ICO and Thuraya are narrowband
systems for voice and low rate data and are CSMbased. In April 1999 we signed the Astrolink
contract, our first broadband system, with multimedia services for voice, data and video. Here we still
have the challenge to finalize the architecture.
Mobile satellite systems will play an important role in providing complementary service to existing
terrestrial cellular system operators and fixed telephone subscribers in remote areas. Roaming agreements between cellular operators and satellite operators and the availability of dual-mode handheld
phones will facilitate these services.
Ericsson develops satellite functionality within
Ericsson's product portfolio. It is a very strong plus if
you have experience in CSM/CPRS/ATM/ISUP/IN
and has worked within development projects. To be
able to support and provide the satellite operators
with a total satellite system we are working closely
with several other companies. This means long term
strategic relations and agreements with our partners. If you think this is a real challenge and want to
work in a small organisation, than we can offer you
interesting positions as:

nr 99-052 Ericsson Microwave Systems AB Personal
och Organisation 431 84 MÖLNDAL
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och har förmåga att arbeta både övergripande och
att dyka djupt i tekniken.
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ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
På divisionen för Ytsystem utvecklar vi mark- och
fartygsbaserade radarsystem och kommunikationssystem för försvars- och säkerhetsfrämjande
verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för
kunder runt om i världen. Enheterna Databehandling och C4l-system ansvarar för framtagning av
program varuprodukter inom målföljning, sensorsimulering, hotutvärdering-/insatsplanering, användargränssnitt och radarsamverkan samt radiokommunikation.

Kontakta: Ulf Bååth 031-747 3832
ulf.baath@emw.ericsson.se Lennart Steen 031-747
2921 lennartsteen@emw.ericsson.se Gunilla Sch_ldt
031 - 747 3129 gunilla.schuldt@emw.ericsson.se.
Ansökan: Ref nr 99-055 Ericsson Microwave Systems
AB Personal och Organisation 431 84 MÖLNDAL

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Inom systemsektionen RT/TF Traffic söker vi två
systemingenjörer för systemering av tredje generationens mobihelefoni med inriktning mot protokollutveckling.

Utmanande
utvecklingsarbete

Systemingenjör protokoll metodik

• Vi söker dig som vill arbeta med utmanande utvecklingsarbete inom programvaruområdet Du
kommer att ingå i ett team där arbetet bedrivs i en
integrations-driven och inkrementell utvecklingsmodell.

• Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med
utveckling av metodik för protokollutveckling - allt
från tidiga faser med kravställning, standard specificering av protokoll till senare faser av implementering och verifiering av motsvarande protokoll. Du
kommer också att till stor del själv aktivt delta i utvecklingsarbetet med koppling till standardisering
och produktutveckling.

I teamets uppgifter ingår kravanalys, delsystemkonstruktion, programvarukonstruktion samt integration och verifiering. Utvecklingen är idag baserad på
Ada-95, C, Visual C++, CORBA, Java, Unix och Windows NT. Processor- och kommunikationskort, grafik- och presentationssystem samt nätverksutrustning är till största delen inköpta. Vi arbetar aktivt
med att förbättra våra arbetsmetoder enligt CMM,
Capability Maturity Model.

Intressanta kompetensområden: Formella metoder och verktygsstöd - (ASN.1,SDL,MSC,TTCN). Objekt-orienterad analys och design och verktyg (UML, ROOM, UML RT). Kravställning, spårbarhet
Protokollutveckling, specificering och validering.

Senior Technical
Managers/System
Managers

Du skall ha civilingenjörs- eller högskoleutbildning
med inriktning på program- varuteknik och sedan 25 års praktisk erfarenhet Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.

Systemingenjör - protokoll
specificering och analys

• As Technical Manager you will provide our customer with technical competence. That includes
technical discussions with the customer, product
presentations, be responsible for preparation of
technical specifications and production of technical
documentation, involved in pre-studies all in close
teamwork with our sales organisation. We develop
satellite functionality within Ericsson's product portfolio. It is a very strong plus if you have experience in
the GSM system & design. We also work with ATM,
GPRS and UMTS. These projects require a detailed
technical knowledge. The focus is on system level
technical management

Kontakta: Lennart Steen 031-747 2921 lennartsteen@emw.ericsson.se Ulf Bååth 031-747 3832
ulf.baath@emw.ericsson.se Gunilla S c h j d t 031-747
3129 gunilla.schuldt@emw.ericsson.se. Ansökan: Ref
nr 99-053 Ericsson Microwave Systems AB Personal
och Organisation 431 84 MÖLNDAL

• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt
analysarbete, kravspecificering och funktionsfördelning för att implementera och stödja de protokoll
som tas fram inom standardiseringen för vår interna
produktutveckling. Du kommer också att arbeta med
karakteristik, definiering och funktionsfördelning för
att stödja olika typer av bärare för radio-nätet

As many of the technical requirements for satellites are not standardised, the position requires someone with a solid technical competence in overall
network design, with good high level and detailed
knowledge of protocols. Familiarity with
GSM/GPRS/ATM/ISUP/IN protocols is desired.
For the position we need a person whose profile
shows that you are outgoing, independent and selfmotivated with strong interpersonal and communication skills. You should have a university degree,
preferably M. Sc. or similar. Good written and oral
skills in English. It's a plus if you have experience in
tender preparations.
Contact: Catharina iedberger, +46 8 404 44 64 catharina.jedberger@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf
164 80 Stockholm, mari.skogfof@era.ericsson.se

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
På divisionen för Ytsystem utvecklar vi mark- och
fartygsbaserade radarsystem och kommunikationssystem för försvar och säkerhetsfrämjande
verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för
kunder runt om i världen. Enheterna Databehandling och C4l-system ansvarar för framtagning av
programvaruprodukter inom målföljning, sensorsimulering, hotutvärdering-/insatsplanering, användargränssnitt och radorsamverkan samt radiokommunikation.

Integration och verifiering
• VI söker nu dig som vill arbeta med integration
och verifiering av programvarusystem. I arbetet kan
också ingå utveckling av testprogramvara samt uppbyggnad av system för test och verifiering. Kännetecknade för utvecklingsarbetet är: Arbete i projektgrupper Integrationsdriven, inkrementell utveckling
Teamarbete Ett gott metodstöd för utveckling, inklusive verifiering och projektstyrning Verktygsstöd för
integration och verifiering
Våra delsystem kännetecknas t ex av realtidskrav,
objektorienterad arkitektur, komponentteknologi,
programspråk som Ada-95, C och Java, kommunikations- standarden CORBA, COTS (Commercial Of The
Shelf) plattform som t ex Sun arbetsstationer, Unix,
VxWorks och WindowsNT. VI söker dig som har erfarenhet av programvaruutveckling, gärna kunskap i
Unix samt vill ha ett utmanande arbete med att integrera samt verifiera våra system.
Kontakta: UK Bååth 031-747 3832
ullbaath@emw.cricsson.se Lennart Steen 031-747
2921 lennartsteen@emw.ericsson.se. Ansökan: Ref

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
På divisionen för Ytsystem utvecklar vi mark- och
fartygsbaserade radarsystem och kommunikationssystem för försvar och säkerhetsfrämjande
verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt för
kunder mnt om i vadden. Enheten för Databehandling ansvarar för funktionerna följning av mål, sensorsimulering och felhantering. I de databehandlingsenheter som vi konstruerar för radarprojekten
utgör inköpta produkter en stor del av maskin- och
programvaran, exempelvis processor- och kommunikationskort grafik- och presentationssystem, nätverksutrustning, operativsystem och drivers.

Bassystemkonstruktör
• Vi söker nu ytterligare någon bassystemkonstruktör. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att
innefatta: identifiering av nya produkter och leverantörer specificering och kravställning på inköpta och
underkontrakterade produkter systemkonstruktion
hårdvara, integration av produkter i databehandlingsenheten införande av nya datorplattformar
Vi söker dig som är utåtriktad och har lätt att arbeta såväl självständigt som i grupp. Utlandsresor kommer att bli aktuellt, goda kunskaper i engelska är
därför ett krav. Tidigare erfarenhet av realtidssystem
och VME-kunskap är meriterande. Du bör ha
högskoleutbildning med data- eller elektronikinriktning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Kontakta: Patrik Thulin 031-747 2617 patrikthulin@emw.ericsson.se Kjell Karlson 031-747 2132
kjell.karison@emw.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99054 Ericsson Microwave Systems AB Personal och
Organisation 431 84 MÖLNDAL

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
På divisionen för Ytsystem utvecklar vi mark- och
fartygsbaserade radarsystem och kommunikationssystem för försvar och säkerhetsfrämjande
verksamhet Vi arbetar med flera olika projekt får
kunder runt om i världen. Enheten för Databehandling ansvarar för funktionerna följning av mål, sensorsimulering och felhantering.

Systemingenjör
• Vi söker nu ytterligare någon systemingenjör. Du
kommer att arbeta inom ett eller flera av följande
områden: Kravanalys, studier, simuleringar och offertarbete. Kontakter internt såväl som med kund och
samarbetspartners är en viktig del av arbetet Vi arbetar aktivt med att förbättra våra metoder samt föra
in nya verktyg som stöd för utvecklingen.
Du är civilingenjör D, E, F eller har annan högskoleutbildning med datateknisk/- matematisk inriktning.
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är analytisk, logisk

Intressanta kompetensområden: Protokoll utveckling Kravställning, spårbarhet Funktionsspecificering
och uppdelning
För båda tjänsterna söker vi dig som är civilingenjör eller motsvarande och har arbetat med protokollutveckling eller systemering. Vi ser gärna att du har
en bakgrund inom mobiltelefoni och har erfarenhet
av liknande arbete inom GSM/PDC/D-AMPS. För att
passa för tjänsterna bör du vara analytisk, drivande,
initiativrik och ha lätt för att samarbeta. Goda kunskaper i engelska är ett krav eftersom arbetet bedrivs
i internationella grupper.
Kontakta: Maria Hulstström Tel 08-585 319 52 maria.huststrom@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1212
resp R/H1213 Ericsson Radio Systems AB ERA/R/HS
Inger Holmgren 164 80 Stockholm, ansökan.PUWRN@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
We represent two design departments within the
segment Antenna Near Products (ANP) at Ericsson
Radio Access (RSA) and we are looking for one
system designer each. We would like you to have experience in mobile communications and the radio
network of the systems, but newly graduated persons with an interest for radio technology and mobile telephony are also welcomed If your experience
is limited we will arranged a personal introduction
programme to introduce you to the job. We expect
you to have a degree in Electronic engineering or
equivalent

RF System Designer
• We can offer an interesting job in a company that
is somewhat unique within Ericsson. You will work
in a small company where we all know each other,
decisions are made fast when necessary. At the same time we have all the advantages of the Ericsson
group including networks around the globe, extensive training possibilities etc The projects have a duration short enough for you to soon being able to see
you own products leave the production line to be
shipped to a customer site. We have full responsibility of our product portfolio during the entire product
life cycle.
A good system designer should be a generalist
that can handle both hardware and software, that
can communicate effectively with product managers,
customers, designers, production engineers and many more. You must understand the structure of cellular systems and the functions our products have in
them so that you can optimise the total system design. You will be involved in the front edge of technology within our areas of expertise; filtering, combining, low noise amplifying etcGive us a call and let
us start discussing job opportunities!

Contact: Mona Engman , +46 8 404 8109
mona.engman@rsa.ericsson.se Gunnar Winqvist,
+46 8 757 5533 gunnar.winqvist@rsa.ericsson.se Pia
Bolmgren, Human Resources, +46 8 585 34135. Ap-

plication: Ericsson Radio Access AB KI/RSA/HPS Lisbeth Strömblad Box 11,164 93 STOCKHOLM bettina.jensen@rsa.ericsson.se

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB,
PRODUKTENHETEN MOBILITY SERVERS,
NACKA STRAND
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

Chef - Systemverifiering
• 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 är 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

HW-ansvarig
• För dig som besitter flerårig erfarenhet av HW-utveckling har vi ett kanonjobb att erbjuda. Vid en deal - kommer Du att ansvara för den HW som ingår
i vår produkt och få ett stimulerande och självständigt arbete på köpet Vårt PU är i dagsläget fokuserat
på SW utveckling men är tungt beroende av HW utveckling som sker antingen intern 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 Produkt-godkännande 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 CASK är ett plus. De arbetsformer och nätverk
som Du kommer att ingå i kräver att Du behärskar
engelska i tal och skrift
Kontakta: lan Samuelsson, Produktutvecklingschef
för MS i Nacka 08-42 20255
jan.samuelsson@ebc.ericsson.se Kerstin Lilje Brinck,
Human Resource 08-42 217 55 kerstin.liljebrinck@ebc.ericsson.se. Ansökan: Wireless Office Solutions / Mobility Server Ericsson Business Networks
AB NA/EBC/PEWM Evy Moltkesson S-131 89 STOCKHOLM evy.moltkesson@ebc.ericsson.se

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Vi är två utvecklingsavdelningar inom segmentet
Antennåra produkter (ANP) på Ericsson Radio Access (RSA) som söker en systemingenjör var. Du får
gärna ha erfarenhet av mobilsystem och radionätdelen av systemen, men även nyexaminerade personer med intresse för radioteknik och mobikelefoni
är välkomna. För nyexaminerade ordnar vi en personligt utformad introduktionsutbildning. Du har en
högskoleexamen inom elektronik eller motsvarande.

RF Systemingenjör
• VI erbjuder ett intressant arbete på ett företag
som är smått unikt inom Ericsson. Du kommer att
jobba på ett litet företag där alla känner alla och be-
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slutsvägarna är korta samtidigt som vi har koncernens alla fördelar med kontaktnät utbildning osv.
Projekten har kort genomloppstid så du får snart se
dina systemkonstruktioner lämna produktionen för
installation hos en kund ute i världen. Vi har eget
produktansvar över hela produktlivscykeln. En bra
system ingenjör bör vara en generalist som kan spänna över hårdvara och programvara, kunna diskutera
med produktledare, kundrepresentanter, konstruktörer, produktionstekniker med flera.
Du måste förstå mobilsystemets uppbyggnad och
våra produkters funktion i systemet för att optimera
helheten. Du är med i teknikens framkant inom våra
kompetensområden filtrering, kombinering, lågbrusförstärkning mm.Ring så berättar vi mera!
Kontakta: ANP i D-AMPS Mona Engman, +46 8 404
8109 mona.engman@rsa.ericsson.se. ANP i GSM
Gunnar Winqvist, +46 8 757 5533
gunnar.winqvist@rsa.ericsson.se Pia Bolmgren, personal , +46 8 585 34135. Ansökan: Ericsson Radio
Access AB KI/RSA/HPS Lisbeth Strömblad Box 11,
164 93 STOCKHOLM bettina.jensen@rsa.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ericsson Research, har ansvar för all forskningsverksamhetinom Ericsson. Till patentsupportavdelningen söker vi nu en patentingenjör med placering i
Kista. Patent kommer att vara en av faktorerna som
avgör våra framtida möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Ericssons strategiska val att sträva efter att
bli världsledande på patent inom telekommunikationsområdet innebär att karriärmöjligheterna är
mycket goda inom företagets patentverksamhet

produktion arbetar tillsammans för att säkerställa
kvalitet och en optimalt fungerande slutprodukt

NPI-Projektiedare
• Vår produktenhet Node Production Center söker
NPI-ProjektledareW ansvarar för att i projektform ta
fram nya noder.familjer i samarbete med våra Business Units (BU) vilket innebär att man arbetar tillsammans med personer inom många olika kompetensområden.
Dina arbetsuppgifter som NPI-Projektledare är: Vara sammanhållande på NPC i samarbete med BU.
Vara med i tidiga faser hos BU. Vara med i tidiga faser i huset när det gäller utveckling av nya produkter.
Göra projektspecar, tidplaner. Driva egna projekt
Uppföljningar (tid.pengar) och riskanalyser. Planera
projektgruppens arbete. Sköta fortlöpande kontakter
med kunder (BU:na). Delta i ÖS-CCB mm.
Du som söker ska ha högskolekompetens, vara familjär med Ericsson produkter/produktstrukturer
samt behärska engelska i tal och skrift Du ska ha
PC-vana (officepaketet) och ha arbetat med Ericsson
standardsystem Prim, Gask, Delta, MHS m m .
Du ska ha arbetat med projektledning, (ha projektledarutbildning tex Props) Du bör ha lätt för att
samarbeta, vara positiv till förändringar och dessutom vara resultatorienteradAundorderorienterad
och Du är drivande och kan arbeta självständigt (ta
egna initiativ). Det är en merit om Du har yrkeserfarenhet från produktion/logostik/test och konstruktion.
Kontakta: Anna Godevärn 063-16 93 47 Håkan Targama 063-16 96 79 . Ansökan: Ericsson Utvecklings
AB N/H Tina Jonsson Box 374. 831 25 ÖSTERSUND

Patentingenjör
• Som patentingenjör kommer Du att på ett övergripande sätt få följa den tekniska utvecklingen inom
forskningsverksamheten. Du kommer att ansvara för
hanteringen av värdefulla tekniska uppfinningar från
idé till patent I Dina arbetsuppgifter ingår bl a att
planera och koordinera arbetet med uppfinnare, beställare (management) och patentombud.
Du är Du är en utåtriktad civilingenjör (E, F eller Y)
med en bred teknisk kompetens inom telekommunikation, datakommunikation särskilt mobiltelefon!,
elektronik eller radioteknik samt besitter förmågan
att sätta Dig in i nya teknikområden. Har Du dessutom erfarenhet av patentarbete i industrin, patentverket eller patentombudssidan så är detta meriterande. Språkintresse samt förmåga att uttrycka sig i
skrift på både svenska och engelska ser vi som något
grundläggande.
Som person har Du lätt för att samarbeta med
andra samt är kreativ och nyfiken.
Kontakta: Tomas Dannelind , +46 8 76 41246 tomas.dannelind@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB ERA/T/HS Elisabeth Sandström
Torshamnsgatan 23, 164 80 Stockholm,
elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

ASIC konstruktör
för Bluetooth
• Vi söker Dig som vill vara med och konstruera digitala ASIC till morgondagens trådlösa kommunikations teknologi. Bluetooth teknologin är ett nytt koncept för trådlös kortdistans kommunikation via radio,
som möjliggör kommunikation mellan enheter, som
t.ex. mellan en mobiltelefon och en PC Vi är en enhet som idag arbetar med utveckling av basbands
ASIC för Bluetooth.
Vi söker Dig som har erfarenhet av digital ASIC utveckling. Du har gedigen erfarenhet av VHDL på RTL
nivå och är van att omsätta funktionsspecifikationer
till syntesbar VHDL kod. Kunskaper inom digital konstruktion, digital signalbehandling eller microprocessorer är meriterande. Vi förutsätter erfarenhet av
verktyg från Synopsys, Mentor eller andra leverantörer.
För att trivas hos oss måste du vara målinriktad,
drivande och duktig på att samarbeta. Du gillar att
arbeta i ett högt tempo och är intresserad av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. Vi arbetar i
en internationell miljö med många externa kontakter
varför vi förutsätter att du kommunicerar väl på engelska i tal och skrift Vi söker dig som är erfaren civilingenjör från data-, elektro-, tele- området teknisk
fysik eller har motsvarande bakgrund.
Kontakta: Peter Wickström 08-757 25 06. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB Mia Hjertén
164 80 Stockholm mia,hjerten@ecs.ericsson.se

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÖSTERSUND
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för utvecklingen
och produktionen av kärnan i AXE-systemet som år
världens mest installerade telefonisystem. AXE-används i mer än 120 länder och utgör grunden för
såväl mobil som fast telefoni. Verksamheten i Östersund omfattar ca 800 anställda. Konstruktion och

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har
totalansvar för sitt produktområde, som omfattar
delsystem i radiobasstaioner till samtliga mobiltelefonistandarder såsom CSM, DCS, PCS, D-AMPS, ETACS, NMT, WCDMA och PDC Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog och digital HW, mekanik samt programvara. Utvecklingen och produktifieringen sker i nära samarbete med alla Ericssons
affärsenheter inom affärsområdet Nätoperatörer.
ANP är kompetenscenter för mikrovågsfilter, linjära
RF effektförstärkare MCPA, combiners, power amplifiers, lågbrusförstärkare, muftikopplare och radiotestloopar, mm.

Systemingenjör MCPA
• Vill du vara med om att föra in i MCPA (Multi Carrier Power Amplifier) i nya systemlösningar (WCDMA/MSR) och även i existerande (D-AMPS/GSM)?
Då har vi jobbet för dig'Dina arbetsuppgifter består
av tekniskt analysarbete, kravnedbrytning och kravuppföljning. Kravformulering på MCPA filter, LNA
ingår också. Du kommer också att delta i utredningar
ihop med andra systemenheter inom Ericsson för att
förklara hur MCPA påverkar systemegenskaper.
Du som söker bör ha en viss kännedom om hur
MCPA realiseras. Erfarenhet och intresse av systemarbete inom mobiltelefoni och RF-konstruktion är
önskvärt Arbetet passar dig som vill arbeta på
systemnivå men vill behålla kunnandet inom RFkonstruktion. Lämplig teoretisk bakgrund för tjänsten
är utbildning som gymnasie-, högskole- eller civilingenjör. Personen vi söker är drivande, ordningsam
och har god förmåga att samarbeta i grupp. Det är
även viktigt med ett stort teknikintresse.
Kontakta: Ulf Neuman 08-404 65 19
ulf.neuman@rsa.ericsson.se Pia Bolmgren Svensson
08-585 341 35. Ansökan: Ericsson Radio Access AB
KI/RSA/HPS Bettina Jensen Box 11, 164 93 STOCKHOLM bettina.jensen@rsa.ericsson.se

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA
Vi söker Dig som vill vara med och konstruera digitala ASIC all morgondagens trådlösa kommunikationsteknologi. Bluetooth teknologin är ett nytt koncept för trådlös kortdistans kommunikation via radio, som möjliggör kommunikation mellan enheter,
som tex. mellan en mobiltelefon och en PC
Vi är en enhet som idag arbetar med utveckling
av basbands ASIC för Bluetooth.

ASIC valideringsingenjör
för testbädd och verifiering
av Bluetooth
• Vi söker Dig som har gedigen erfarenhet av digital
ASIC utveckling med VHDL Du kommer att arbeta
med funktionell verifiering på beteende och RTL nivå, ta fram test planer, definiera testfall, delta i utveckling av testbänkar och sockets. Kunskap inom digital konstruktion, digital signalbehandling eller
microprocessorer är meriterande. Vi förutsätter erfarenhet av verktyg från Synopsys och Mentor(ModelSim).
För att trivas hos oss måste du vara målinriktad,
drivande och duktig på att samarbeta. Du gillar att
arbeta i ett högt tempo och du är intresserad av att

utvecklas i en snabb och dynamisk värid. Vi arbetar i
en internationell miljö med många externa kontakter
varför vi förutsätter att du kommunicerar väl på engelska i tal och skrift Vi söker dig som är erfaren civilingenjör från data-, elektro-, tele- området teknisk
fysik eller har motsvarande bakgrund.
Kontakta: Peter Wickström 08-757 25 06. Ansökan:
Ericsson Mobile Communications AB Mia Hjertén
164 80 Stockholm, mia.hjerten@ecs.ericsson.se

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Vår uppgift är att forma det totala systemet så att
kundens krav på funktioner och prestanda optimeras. Du kommer att få arbeta tillsammans med erfarna systemkonstruktörer och utveckla befintliga
och framtida AEW-system.

Systemkonstruktion
• Vi kan erbjuda arbete inom området systemkonstruktion radar, kommunikation, tal och datalänkar,
där arbetet med att ta fram kompletta lösningar sker
i nära samarbete med kund och samarbetspartners.
Här värdesätter vi en bred erfarenhet och kompetens.
Vi kan även erbjuda arbete inom området ledningssystem och angränsande system. Även här värdesätts förmågan att specificera funktioner på en
övergripande nivå. Arbetet bedrivs med många externa kontakter varför du behöver kunna uttrycka dig
väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du
bör vara civilingenjör eller motsvarande.
Kontakta: Mikael Pettersson 031-747 3773
mikael.pettersson@emw.ericsson.se Erik Winberg
031-747 3561 erik.winberg@emw.ericsson.se. Ansökan: ref nr 98-342 Ericsson Microwave Systems AB
Personal & Organisation 431 84 Mölndal

SNHHHMIMMHflHUHMIHMMBMMi
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Vi utvecklar kabinett för CSM Basstationer och framtida system! Vill du var med och systemera - konstruera nya produkter till våra basstationer för inomhus- och utomhusmiljö? Vår avdelning Enclosure
Systems LRN/K -ansvarar för utveckling av byggsätt
och konstruktion av skåp till radiobasstationerna för
CSM och framtida system. I vårt ansvar ingår mekanik, kraftförsörjning, klimat och förbindningsteknik.
Välkommen till ett spännande och omväxlande arbete som ger dig möjlighet till personlig utveckling.
Du kommer att arbeta i en global miljö med kunder
och leverantörer I alla världsdelar.

Blockansvarig
RG-konstruktör
• vi söker dig som vill arbeta med förbindningsteknik i våra basstationer. Du kommer att få arbeta
framför allt med RF-konstruktion, men även signaloch kraftförbindningar i kablage och bakplan ingår i
arbetsuppgifterna. Du kommer att arbeta både med
nykonstruktion och med förbättringar av befintliga
produkter. Du kommer att delta i hela utvecklingsprocessen, från specificering och diskussion med leverantörer, via dokumentation och verifiering fram
till produktionsstart Det mesta arbetet bedrivs i
team- och projektform.
Som blockansvarig är du dessutom teknikansvarig
för det som konstrueras inom enheten. Du ska verka
för likformighet och återanvändning i konstruktionerna. Du initierar och driver teknikframförhållning både
inom enheten och tillsammans med liknande funktioner inom koncernen. VI söker dig som är civilingenjör, högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. Vi vill att du har några års erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter. Du är van att arbeta i projektform
och har förmåga att hantera tvära kast i en föränderlig miljö.

Kontakta: Per Östberg 757 32 90
per.e.ostberg@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB LR/HS la Pettersson 164 80 Stockholm, ingegard.pettersson@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
ERA/LXJ har det övergripande tekniska ansvaret för
världens näst största mobiltelefonsystem PDCCMS30 - som säljs i Japan. Inom enheten pågår en
intensiv verksamhet för att utveckla vårt system på
en marknad med 126 miljoner invånare. Tag tillfället i akt och var med när vi på CMS30 för Japan tar
ytterligare krafttag för att förbättia våra processer,
metoder och stödsystem.

Processingenjör metoder och verktyg
• Du kommer att arbeta inom ett eller flera av områdena: kravspecificering, modellering, systemkonstruktion, och/eller configuration management (CM).
Arbetet innebär att Du utvecklar redan existerande
metoder inom vår CMS30 organisation, samt arbetar
med att utvärdera och föra in de senaste och modernaste metoderna och stödsystemen inom område-
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na. Exempel på detta är: UML, REME, JDI samt metoder för AXE 108 och Word Class Provisioning.
Vi bedriver vårt arbete i mycket nära kontakt med
projekt och användare. Kunskaper inom områdena:
programvarusystemkonstruktion, processutveckling,
CM och/eller mobiltelefon! är meriterande. Då vi arbetar i en internationell organisation med ett brett
kontaktnät är det viktigt att Du kommunicerar väl, tar
egna initiativ samt talar och skriver engelska bra.
Kontakta: Björn Kaspersen 08-757 14 92
bjorn.kaspersen@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson
Radio Systems AB LX/HS Ann Beer 164 80 Stockholm, ann.beer@era.ericsson.se

UTBILDNING

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
MÖLNDAL
Inom supportenheten Verksamhetsutveckling ansvarar vi bland annat för att stödja och serva linjen med
rätt kompetensutveckling för Ericsson Microwave
Systems AB. Vi söker nu två utbildningsansvariga.
Områdena är teknik, kommunikation respektive programvaru- och IT-omrädet Uppdelning av ansvarsområdena kan anpassas till sökandes kompetens

Utbildningsansvarig
• Som utbildningsansvarig ansvarar Du för att tillsammans med chefer och medarbetare på EMW bedöma och tillgodose utbildningsbehov, både med
avseende på enskilda uppdrag och återkommande
utbildningar. Du ansvarar för utformning och upplägg av innehållet i utbildningarna, dvs utveckling av
nya utbildningar, ändring av befintliga utbildningar. I
detta ingår också att ansvara för ekonomin inom utbildningsområdet dvs prissättning av utbildningar,
ansvar för inköp av konsulter och lärare.
Inom enheten kommer Du närmast att arbeta tillsammans med de som administrerar våra utbildningar och övriga utbildningsansvariga. Utgångspunkten är att Du har lätt för att kommunicera och
samarbeta med andra människor, kan ha många
bollar i luften samtidigt samt kunna driva projekt Du
har högskoleutbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning och för den ena tjänsten helst erfarenhet av programvaruutveckling.
Kontakta: Asa Jon ler, 031 - 747 6926,
asa.johler@emw.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-147
Ericsson Microwave Systems AB Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL

VERKSAMHETSUTVECKLING

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsförprodukter för Telekommunikation såsom
strömförsörjningsutrustningar och -system, klimatsystem samt energiövervakningssystem och energirelaterade tjänster.

Process &
metodkoordinator
• Enheten Energy Management söker en medarbetare som process & metod koordinator. Du kommer
att arbeta med att förbättra och likställa de olika utvecklingsmiljöer, verktyg och metder, som finns inom
våra produkters utvecklingslinjer och inom bolagets
olika utvecklingsenheter. Arbetet går ut på att introducera verktyg genom utbildning och därefter vara
behjälplig med underhåll. Dessutom ingår att globalt
jämföra och stödja våra utvecklingscentra för att underlätta ett gränslöst utvecklingsarbete mellan dessa
centra. Du kommer att ansvara för att ta fram och
följa upp handlingsplaner på enheten samt fungera
som QA i processen.
önskvärda kvalifikationer är civil- eller högskoleingenjör med erfarenhet som programvarukonstruktör. Projektledarerfarenhet och deltagande i förbättrings- och kvalitetsprojekt är meriterande. Engelska
behärskar du flytande i tal och skrift Som person är
du drivande, noggrann och reslutatinriktad.
Kontakta: U r s Selberg 08-721 61 20
Lars.Selberg@eka.ericsson.se lohn Gustafsson (Personal) 08-721 67 23 John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: K99052 Ericsson Components AB
Energy Systems Division KK/EKA/K/P Kristin Engh
164 81 STOCKHOLM

L M ERICSSON DATA AB, STOCKHOLM
VILL DU JOBBA SOM MANAGEMENTKONSULT INOM
NEW TELECOMS WORLD?
Ericsson Business Consulting är en Business unit
inom Enterprise segmentet Globalt finns ca ISO 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 inom
Ericssonkoncernen, men vi har nu starkt fokus pä att

JOBBNYTT
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

IT Management Consultants
• Vi arbetar med affärs- och organisationsutveckling
med ett starkt fokus på arbete kring vision, mål, styrsystem och intellektuellt kapital.
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 tex. 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: lan Borgman 08-404 86 08 jan.borgman@edt.ericsson.se Kristin Holmberg 08-404 59
00 kristin.holmberg@edtericsson.se Eva Söderlind
08-404 59 13 eva.sodertind@edtericsson.se. Ansökan: L M Ericsson Data AB, e-mail:
recruitment@edtericsson.se

utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik.

Verksamhetsutvecklare/
Kvalitetschef
• Till divisionen för Flygradar söker vi en kvalificerad
verksamhetsutvecklare för arbete med kvalitetssäkring och förändringsarbete. Ditt arbete ska bidra till
att våra avancerade radarsystem uppfyller de krav våra kunder ställer på dem. Du måste därför ha god
förmåga att arbeta med förändringar och förbättringar på olika nivåer i verksamheten och i roller som
strategiker, nätverksbyggare, bollplank, projektledare
och utbildare. Du tycker det är naturligt att arbeta genom och med andra via ett arbetssätt baserat på inkrementell utveckling anpassat till organisationens
mognad. Du kommer att ingå i divisionens ledningsgrupp och samarbeta med kunder, chefer, projektledare och andra förändringsledare.
Kvalitet och miljö, där din utmaning blir att i nära
samverkan med våra chefer arbeta med att förändra
metoderna för och attityderna till kvalitetsfrågor från
instruktionsstyrning till en mer kompetensstyrd verksamhet Du kommer även att arbeta med hur vi ska
förbättra vår inre och yttre miljö. Verksamhetsutveckling/förbättringsverksamhet, där du ska samordna,
följa upp och stödja förbättringsprojekt inom såväl
systemutveckling, konstruktion, datorhjälp-medel
som produktion.
Teknisk utbildning på högskolenivå med påbyggnad, t ex kvalitetsteknik, MBA, Change Management
Du ska ha erfarenhet av projektledning och verksamhets- utveckling samt ha arbetat inom utveckling och
konstruktion, gärna med programvara.
Kontakta: Reimar Borgljung 031-747 2022
reimar.borgljung@emw.ericsson.se Lars-Göran Pettersson 031-747 1239 larsgoran.pettersson@emw.ericsson.se. Ansökan: ref nr
99-142, Ericsson Microwave Systems AB Personal
och Organisation 431 84 Mölndal

Strategic Management
Consultants
• Vi arbetar med affärs- och organisationsutveckling
med ett starkt fokus på arbete kring vision, mål, styrsystem och intellektuellt kapital.
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 ino m 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
extemmarknaden.
Förutom ovanstående förutsätter vi att du har
högskoleexamen t e x 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: Bo Palmdahl 08-404 22 22 bo.palmdahl@edtericsson.se Kristin Holmberg 08-404 59 00
kristin.holmberg@edtericsson.se Eva Söderlind 08404 59 13 eva.soderlind@edtericsson.se. Ansökan: L
M Ericsson Data AB e-mail: recruitment@edtericsson.se

Change Management
Consultants
• VI arbetar med affärs- och organisationsutveckling
med ett starkt fokus på arbete kring vision, mål, styrsystem och intellektuellt kapital.
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 tex. 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: Björn Allerbring 08-404 93 29 bjorn.allerbring@edtericsson.se Kristin Holmberg 08-404 59
00 kristin.holmberg@edtericsson.se Eva Söderlind
08-4O4 59 13 eva.soderiind@edtericsson.se. Ansökan: L M Ericsson Data AB, e-mail:
recruitment@edtericsson.se

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Bricssons forskning och

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA
Ericsson Software Technology AB är ett ledande
mjukvaruföretag inom telekommunikation. Vi utvecklar produkter och tjänster med de senaste teknologierna inom telekommunikation och företagsväxlar. Vi är ett ungt företag med ca 800 medarbetare. Vårt kontor ligger i ett av Sveriges Hot Spots,
Karlskrona/Ronneby.

Bridging Technology
• VT söker en chef för affärssegment Bridging Technology inom CBC MSS, Mobile Switching Systems i
Karlskrona. På Mobile Switching arbetar idag ca 140
personer inom två olika affärssegment Bridging
Technology och Infocom Technology.
Inom Bridging Technology som idag utgör ca 75%
av MSS verksamhet har vi ansvar för migrering och
co-existence tjänster inom mobila nät Produktmässigt utvecklar, integrerar och systemverifierar vi Combined Gateway som idag erbjuder ovan tjänster för
NMT och GSM.

KONTAKTEN NR 11 1 9 9 9

är ett management system på öppen platform för
AXEIO/AXEIW. Utöver detta bedrivs även ett antal
prototyp projekt med inriktning på infokom produkter för mobila operatörer.
• Som chef för affärssegmentet kommer Du ha ett
övergripande verksamhetsansvar och få ansvar för
affärsutveckling samt kundkontakter gentemot våra
uppdragsgivare inom ramen för det egna segmentet
Du rapporterar till CBC chefen och sitter med i CBC
ledningsgrupp. Som chef för affärssegmentet är Du
bl.a. ansvarig för: - Verksamhetsutveckling - Målstyrning/uppföljning - Kundkontakter
- Produktledning - Projektledning och projektkontor - Årsavtal/estimat mot huvuduppdragsgivare Aktivt marknadsföra och sprida information om verksamheten extern och internt
Vi vill att Du som söker: - Har ett kunnande/erfarenhet av produktutveckling och strategisk affärsutveckling inom Ericsson - Genuint intresse för att arbeta med människor - Är utåtriktad och har lätt att
knyta sociala kontakter - Har ett flexibelt och öppet
arbetssätt samt förmåga att engagera medarbetare Personlig drive
Erfarenhet som chef inom Ericsson är naturligtvis
ett plus.
Kontakta: Thomas Lundahl, +46 344 39 5253, email: Thomas.Lundahl@epk.ericsson.se. Ansökan:
Ericsson Software Technology AB, Box 518, 371 23
KARLSKRONA, e-mail: job@epk.ericsson.se

ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB,
MARIEVIK
Ericsson Real Estate & Services levererar tjänster inom Real Estate och Facility Management till Ericsson-koncernen globalt Vår affärsidé är att tillhandahålla produktiva arbetsplatser och miljöer för Ericssonmedarbetaren bättre ån något annat alternativ.
Ericsson Expatriate Services ingår i Ericsson Guest
Support-en servicefunktion för Ericssonkoncernen
som arbetar med hotellbokning, lägenhets- och villaförmedling, samt gästservice för kunder och Ericssonpersonal från hela världen. Expatriate Services
innebär förvaltning och uthyrning av kontraktsanställdas bostäder under deras utlandstjänstgöring.

Bostadsförvaltare
• Till vårt kontor i Marievik söker vi nu en förvaltare
för kontraktsanställdas bostäder. Du har gymnasiekompetens kompletterad med någon form av fastighetsteknisk kompetens samt grundkunskaper i ekonomi. Du bör även ha kännedom om hyreslagstiftningen och hyresmarknaden. Erfarenhet av mäklararbete eller liknande arbete är meriterande.
Eftersom arbetet är mycket kontaktrikt bör du vara
utåtriktad och ha en utpräglad känsla för service. Du
kommer att arbeta mycket självständigt och under
eget ansvar vilket kräver att du har ett gott omdöme
och kan fatta egna beslut Arbetets art kräver vidare
ett välorganiserat och strukturerat arbetssätt Du har
lätt att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och
skrift
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Din skriftliga ansökan vill vi ha snarast För mer information är du välkommen att ringa:

Som chef för affärssegmentet kommer Du ha ett
övergripande verksamhetsansvar och få ansvar för
affärsutveckling samt kundkontakter gentemot våra
uppdragsgivare inom ramen för det egna segmentet
Du rapporterar till CBC chefen och sitter med i CBC
ledningsgrupp.

Kontakta: Yvonne Bergman, Tel 08-681 35 45, email: yvonne.bergman@rem.ericsson.se. Tobias Hultman, personalman, tel 08-719 20 49, e-mail: tobias.hultman@rem.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Real
Estate & Services AB, HF/REM/HS, Lena Plogby, 126
25 Stockholm, e-mail: lena.plogby@rem.ericsson.se

Som chef för affärssegmentet är Du bl.a. ansvarig
för: Verksamhetsutveckling. Målstyrning/uppföljning.
Kundkontakter. Produktledning. Projektledning och
projektkontor. Årsavtal/estimat mot huvuduppdragsgivare. Aktivt marknadsföra och sprida information
om verksamheten extern och internt

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Vi vill att Du som söker: - Har ett kunnande/erfarenhet av produktutveckling och strategisk affärsutveckling inom Ericsson - Genuint intresse för att arbeta med människor - Är utåtriktad och har lätt att
knyta sociala kontakter - Har ett flexibelt och öppet
arbetssätt samt förmåga att engagera medarbetare Personlig drive Erfarenhet som chef inom Ericsson är
naturligtvis ett plus.
Sista ansökningsdag 1999-05-21.
Kontakta: Thomas Lundahl, +46 455 39 5253, email: 1homaslundahl@epkericsson.se. Ansökan:
Ericsson Software Technology AB, Human Resources,
Ch Samuelsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA, email: job@epk.ericsson.se

INFOCOM TECHNOLOGY
Vi söker en chef för affärssegment Infocom Technology inom CBC MSS, Mobile

Switching Systems i
Karlskrona
Inom Infocom Technology som idag utgör ca 25 %
av MSS verksamhet bedriver vi proxy, API och
tjänsteutveckling inom IP telefoni. Vi har också total
ansvar för en egenutveckladprodukt O&M 137 som

För att förbli fortsatt framgångsrika inom den nya telekomvärlden, vidar- utvecklar vi vår förmåga att vara innovativa och entrepreneuriella. I linje med denna satsning har enheten Business Innovation bildats
med målet att hitta, stödja och utveckla nya idéer,
som ligger utanför dagens kärn- verksamhet Vi är
en liten flexibel enhet som utnyttjar det stora företagets resurser för att ge våra start-ups bästa förutsättningar för att lyckas För att komma vidare I vårt
arbete söker vi ytterligare Ven ture Managers till vår
enhet

Venture Manager
• Business Innovation går in som aktiva ägare i interna och externa start-ups. Som Venture Manager
kommer du att ansvara för ett antal av dessa startups, från koncept till kommersialisering.
När det gäller Din bakgrund ser vi gärna att Du har
jobbat som Venture Manager eller att Du har erfarenhet av att driva små uppstart bolag och vet vad
som behövs för att lyckas. Du kommer även i din roll
att vara ett stöd för våra entreprenörer. Vidare tror vi
att Du är en generalist som har en övergripande förståelse för teknik och framför allt hur man omvandlar tekniska lösningar till lönsamma affärer.
Kontakta: Anders Friman, 08-757 56 75, e-mail: anders.friman@ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/KD/HS ,Mari Skoglöf, 164 80
Stockholm, e-mail: mari.skoglof@era.ericsson.se

It's all about....
...WAP WAP WAP WAP WAP WAP...
The whole world is talking about it and expectations are great. It will have an impact on everyone's life style. Wireless Application Protocol (WAP) is
here with unlimited application possibilities!
Ericsson is at the forefront. We have many test systems already in service and we are now receiving our
first commercial contracts.
We will supply WAP for everybody, anywhere and
in every "pocket".
To do that, we need more competent people for the
"Ericsson WAP Programme". We are a team, located in Kista, working in an open atmosphere, many
professions working cross-functionally, with a lot of
exciting and challenging tasks ahead of us. Join us
now! We need you.
Current open positions are available at "Ericsson
WAP Programme":
(For more information (internal
http://inside.ewi.ericsson.se)

use

only);

Professional Services

System Management
System Manager - Data and Telecom Networks
Driving and/or participating in studies on e.g.
how/where a WAP G W fits in different kinds of networks, network implications, WTA - telephony part
of WAP, new bearers of WAP. Competence: WAP,
datacom, GSM, GPRS, UMTS, IP-telephony, and
GSM on the Net. Education: M.Sc. or equivalent.
System Manager - Applications & Internet
Driving and/or participating in studies on e.g. evaluating application ideas from a systems point of
view, applications in an enterprise environment,
how application servers should be designed, etc.
Competence: WAP (upper layers and internet
parts), HTTP, TCP/IP, datacom. Education: M.Sc.
or equivalent.
Contact:
Stefan Jacobson, Manager, Systems Management,
+46 8 404 67 87/ +46 70 586 17 34,
stefan.jacobson@era.ericsson.se

Product Development

"3rd Party Application Program" Manager.
Managing and developing our global "3rd party
application program" directed towards "content
providers", Internet application/solution suppliers,
operators, etc. Supporting and developing our global application development centres as well as getting 3rd party application parties engaged in
Ericsson WAP projects (resource build up).
Application Project Managers.
Managing one or more innovative application projects often involving 3rd parties.

Section
Manager
for
Integration
and
Verification
As manager for the unit you will be responsible for
rhe function- and node system test of the products
we develop. You will also be responsible for 3rd line
support and configuration management. We are
looking for a person with experience of leading integration & verification and/or product support &
maintenance work. As our products are developed
on N T and ERLANG it is good if you have experience form product development on NT/UNIX.

WAP System Experts.
Be our system expert in customer contacts. Evaluate
and participate in application projects, develop our
training packages as well as actually training.

Contact:
Stefan Dillström, Manager, Product Development,
+46 8 757 12 96,
stefan.dillstrom@era.ericsson.se

Contact:
Anders Lundvall, Manager, Professional Services,
+46 8 585 330 31/ +46 70 520 1695,
änders, lundvall @ewi .ericsson .se

System Responsible
To co-ordinate the overall technical aspects of our
products we need a person to take on the challenge
as system responsible for our products. With help of
technical experts from the design units you will
make sure that the products we develop will be
future proof and maintainable. As system responsible
you will have a big influence on technical choices
and the architecture of our products. You will also
head the product committee for our products.
You should have at least 4 years experience of product development on open platforms (NT/UNIX).
Good understanding of object orientation and experience of C++ is required.

Strategic Product
Management
As a Strategic Product Manager you will define new
products and solutions based on WAP technology,
work out business cases and take responsibility of product life-cycle profitability and costs. The task requires market competence as well as system competence.
There are a number of open positions within following areas of the WAP Programme:
H Solutions for network operators (GSM, PCS,
TDMA, CDMA, PDC)
H Application platforms and service development
tools
• Enterprise solutions
I Applications - developed by Ericsson or 3rd party
Contact:
Kjell Wiiala, Manager, Strategic Product Management,
+46 8 404 87 50, kjell.wiiala@era.ericsson.se

Contacts:
Anders Eriksson, Manager, WAP Gateway
Development, +46 8 404 70 37,
anders.b.eriksson@era.ericsson.se
Karolina Philippi, Manager, Platform Development,
+46 8 404 25 23, katolina.philippi@era.ericsson.se
System and Software design WapIDE
We are looking for system/software designer to our
WapIDE unit. WapIDE, WAP integrated
Development Environment, is a tool for development of WAP applications. As a designer in our
team you will participate in projects for software
development of WapIDE. Primarily you will do
some system design, implementation, testing and
verification. We would like you to have a M.Sc. in
Electrical Engineering or Computer Science. C,
C+ + , Java and Erlang experience
Contact:
Malek Yayo, Managet, WapIDE Development,
+46 8 404 35 54, malek.yayo@ewi.ericsson.se
System Integration & Verification Engineers
We are looking for verification and test engineers to
our integration and verification unit. As a member of
the integration & verification unit you will not only
work with integration and verification tasks but also
take part in system development and design. You
should have experience of integration and verification work on NT/UNIX. As our products are developed in C+ + , knowledge in C++ is valuable.
Contact:
Peter Källgren, +46 8 404 35 54,
peter.s.kallgren@era.ericsson.se
Test Leader
As test leader you will be responsible for test planning and work as team leader for the test team in
our projects. You should have experience of leading
test and verification work or have worked a number
of years with integration and verification on
NT/UNIX and now like to take on a leading role.
Contact:
Peter Källgren, +46 8 404 35 54,
peter.s.kallgren@era.ericsson.se
Contact Human Resources for all open positions:
Linda Schang, Manager, Human Resources,
+46 8 404 23 48, linda.schang@ewi.ericsson.se
Send application to:
Ericsson Radio Systems AB
Britt-Marie Olsson, Human Resources,
164 80 Stockholm
britt-marie.olsson@ewi.ericsson.se

Contact:
Stefan Dillström, Manager, Product Development,
+46 8 757 12 96,
stefan.dillstrom@era.ericsson.se
System and Software design WAP Gateway
We are looking for system/software designers to our
design units for the WAP gateway product. You
should have a numbers of years experience working
with software development in C++ on open systems
(NT/UNIX). As a designer at one of the units you will
take part in all aspects of the product development;
system design, programming and test/verification.

Make yourself heard.
ERICSSON
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ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation med stor erfarenhet av kabel- och nätverkslösningar. Vi erbjuder system och lösningar för terminering och skarvning i telekom- infokom- och
kraftnät Network Products, inom Ericsson Cables, är
en lönsam division på idag 165 medarbetare. Läs
mer om oss på vår internetsajt:
www.ericssonse/cables.
Största delen av vår tillverkning sker hos underleverantörer. Därför är lagret en mycket viktig del i vår
verksamhet

Medarbetare - lagret
• Arbetsuppgifterna innebär bl a enklare monteringsarbeten samt registrering av artiklar i vårt MPSsystem.
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och datavana. VI ser gärna att du har körkort. Du är initiativrik, flexibel och inte rädd för att hugga i där det krävs.
Eftersom lagerteamet till övervägande delen består av män ser vi gärna att du som söker är kvinna.
Hör av dig så får du veta mer!
Kontakta: Tony Sörensson, 08-585 797 35, e-mail:
tony.sorensson@eca.ericsson.se eller Eva Blom, 08764 0613, e-mail: eva.blom@eca.ericsson. Ansökan:
Ericsson Cables AB, SL/ECA/NS Eva Blom, 172 87
Sundbyberg, e-mail: eva.blom@eca.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
Ericsson Business Innovation has been initiated as a
support for taking ideas to successful businesses.
We are focusing on new business opportunities outside the core business of today.
Ericsson is facing a completely new business environment In the near future datacom, telecom and
media will converge into one industry. Traditional
products and skills will meet new competitors in a
new environment
To face these challenges Ericsson has to become
more innovative and explore new areas. A lot of
high potential ideas in these spaces already exist inside Ericsson, but we are also looking outside the organisation for high potential ideas.
Ericsson Business Innovation works like a venture
capital firm, searching for excellent business opportunities and developing them into successful businesses. In order to do this we work with global
networks as well as other companies acting in the field.The ventures are run as small businesses within
Ericsson.

Business Innovation
Analyst
• Ericsson Business Innovation is now expanding
and is looking for a highly motivated and business
minded person to join the team working with finding and developing business opportunities.
This challenging position requires university degree and experience in business/economics/finance
and affinity wfth new technology. Of course you speak and write English fluently. Your personal qualities
are: good teamworking skills, strong drive, analytical
skills and high integrity.
Contact: Ton Keppel, +46 8-585 345 37, e-mail:
ton.keppel@era.ericsson.se; or Fredric Gunnarson,
+46 8 585 345 36, e-mail:
fredric.gunnarson@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf,
164 80 Stockholm, e-mail: mari.skoglof@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

JOBBNYTT
rators and the availability of dual-mode handheld
phones will facilitate these services.
Ericsson develops satellite functionality within
Ericsson's product portfolio. It is a very strong plus if
you have experience in CSM/CPRS/ATM/ISUP/IN
and has worked within development projects.
To be able to support and provide the satellite
operators with a total satellite system we are working closely with several other companies. This
means long term strategic relations and agreements
with our partners.

Please 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

If you think this is a real challenge and want to
work in a small organisation, than we can offer you
interesting positions as:

ERICSSON KFT HUNGARY, BUDAPEST ETH/KP

US Office Manager
• We offer you a stimulating and challenging job as
Office Manager. In our project satellite office in Washington DC there are sales & marketing resources,
operations and technical management You should
possess qualifications that make it easy for you to
motivate, inspire and guide the staff and to create
synergism. You are experienced and recognised as
leader but would not hesitate to take active part
wherever needed.
You should have a genuine interest in developing
others on a group as well as individual level. You
should be clear and concise in your communication,
written as well as spoken.
I f s a very strong plus if you are familiar with routines and have a contact network within our local
company EUS.
For the position we need a person whose profile
shows that you are outgoing, independent and selfmotivated with strong interpersonal and communication skills. You should have a university degree,
preferably M. Sc. or similar. Good written and oral
skills in English.
Contact: Catharina Jedberger, +46 8 404 44 64, email: catharina.jedberger@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS
Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm, e-mail:
mari.skoglof@era.ericsson.se

ERICSSON TELECOMUNICATIE B.V.,
NETHERLANDS
Within the Global Customer Service Organisation
within the Netherland is a vacancy for a:

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 on a high
technical level ? Knowledge of AXE 10 ? 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

AIM FOR THE STARS - JOIN THE SATELLITE TEAM
Exciting opportunities within Satellite Systems - a
new and challenging business for Ericsson.
Within the Operator Segment a new Business
Unit, New and Special Business Operations, BNSO,
was established this year. Satellite belongs to BNSO
who has a mission to give new small business activities the appropriate attention and conditions for
operation.
Ericsson has been awarded 3 gateway infrastructure contracts. In March 1997 a contract was signed
with ICO, a global mobile satellite system operator
and in December 1997 Ericsson signed a contract
for Thuraya, a regional mobile satellite system operator (covering parts of Europe & Africa, Middle East
and India). Both ICO and Thuraya are narrowband
systems for voice and low rate data and are GSMbased. In April 1999 we signed the Astrolink
contract, our first broadband system, with multimedia services for voice, data and video. Here we still
have the challenge to finalize the architecture.
Mobile satellite systems will play an important role in providing complementary service to existing
terrestrial cellular system operators and fixed telephone subscribers in remote areas. Roaming agreements between cellular operators and satellite ope-

• The product management team has the responsibility to define 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 apply: The home base is Rijen. For more information regarding the vacancy, please contact Liselore
Brabers, tel. + 31 161 24 9850. Or send your application to Liselore.Brabers@etm.ericsson.se

ERICSSON EUROLAB G M B H , CORE PRODUCT
UNIT APPLICATION CORE (CAPC). AACHEN

Strategic Product Manager
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).
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ses included in building base station sites and towers.

Radio Network Design Cell Planners
(Several Positions Open)
• As a RND Engineer for the regional office you will
be working with nominal cell plans, radio coverage
predictions, frequency planning, site surveys, site nominations, RF measurements, BSS parameter settings and initial tuning.
Requirements: A minimum of 18 months relevant
experience is required and competence equivalent
to RMOG certification level Consultant

In Hungary a 3rd license will be awarded in end June and Ericsson is today in a good position to be the
system supplier. In order to meet the rapid roll out
requirements Ericsson has started to build up the
project Organisation however we are in need of people with experience of Ericsson Implementation
projects. For all position its essential with good command of English and willingness to work within a
team.

Iransmission Planner

Regional Project Managers

• As a Project Co Ordinator you will report to the
Programme Director (Total Project Manager). You
will be line manager for 10 people and be responsible for the project scheduling, reporting, database,
IT and document control.

SEVERAL POSITIONS OPEN
• First task is to build up the regional project organisation and recruit local people. As the regional Project Manager you will be total responsibility for the
execution of the project in your region including all
activities, Site acquisition. Civil Work, Installation, Test
and integration. You report direct to the Programme
Director (Total Project Manager).
Further responsibilities: Transfer knowledge from
expatriates to local resources To hold a budget for
the execution of the 'regional project1 Customer presentations and progress reporting Scheduling of all
activities in the region Manage a portfolio of regional
sub projects and sub contractors
Requirements: Besides a long experience (minimum 3 years) as a Customer Project Manager with
all common experiences needed in such a position
we also want you to have: Ability to be proven Track
record of running Ericsson customer projects successfully. Ability to work under pressure, independent and well-organised and excellent management
skills.

Site Controller
(SEVERAL POSITIONS OPEN)
• As Site Controller you will be responsible for a
number of sites from search order all the way to integration. You are responsible for the progress and
quality of the sites. To your help you will have Build
Controllers and Installation Teams. You will report to
Regional Project Manager.
Responsibilities: Ensure that all selected sites are
within acceptable build tolerance, rent levels, access
and RND levels. Ensure that the sites are constructed
in accordance with design documentation, agreed
schedules, budgets and standard of quality and health & safety. Ensure that the sites are installed
within agreed time schedule, budget and quality
standards.
Requirements: Ability to be proven Track record of
participating in Ericsson customer projects as Installation Supervisor or Build Controller or Site Acquisition Controller or equivalent Ability to work under
pressure, independent and well-organised and excellent management skills.

System Engineer Manager Iransmission
• You will be responsible for all transmission
systems in the network, transmission plans, dimensioning and parameter settings. You will handle and
follow up reports concerning transmission and
transmission equipment As a line manager for the
transmission team you will also be responsible for
resources and competence development of the personnel.
Requirements: Technical education, experience
from transmission work within Ericsson GSM projects, strong management skills and ability to work in
team and share competence

Build Manager
• As part of the Operations/Programme Management team the Build Manager is responsible for the
site design and build process, recruitment and line
management of civil engineering and site build staff,
external consultants and sub contractors.
Responsibilities: Ensure that the regional project
teams are provided with the correct numbers of
competent resources to perform specified tasks
within agreed time frame. Recruitment and line manager of civil engineers, build controllers, quantity
surveyors, civil works site inspectors and external
consultant companies. Responsible for line budget
and financial performance for site design and build
phase of the BTS's. Specify and update the working
process to be used for the design and build teams.
Requirements: Proven skills in managing people.
Several years in the area of civil engineer and construction. Experience of interfacing with sub contracted companies. Knowledge of the different proces-

• As a Transmission Manager you will be working in
one of the regions. Your main tasks will be engineering services, frequency planning, site surveys and interface external suppliers of equipment
Requirements: A minimum of 12 months relevant
experience.

Project Coordinator

Requirements: Experience within equal areas is an
advantage. As a person you must be very well organised and experienced with managing people.

RBS & TRM Installation
Engineer
(SEVERAL POSITIONS)
• As an RBS & TRM Installation Engineer for the regional offices you will be responsible for site surveys
and preparation of Radio Site Installation Documentation, including radio link if necessary.
Requirements: Knowledge and experience of Rules and Methods for Installation Engineering (RUME);
At least 2 years of relevant experience from other
Ericsson customer projects; Capability to work independently or as part of a team; Capability to transfer
knowledge to local staff;

Senior Installation
Supervisor
(SEVERAL POSITIONS)
• Asa Senior Installation Supervisor you will be responsible for a number of 4-6 sub-contractor teams
working with installation, test and verification of
Ericsson GSM radio base stations and transmission
equipment You will ensure that the sites are installed within agreed time schedules and according to
Ericsson standard quality.
Requirements: At least 4 years experience of installation and test of Ericsson Macro and Micro RBS,
of which at least 1 year of installation supervising; 35 years of experience from installation and test of
transmission equipment, especially Mini-Link equipm e n t Excellent supervising skills and capability to
share knowledge and experience

BSS Integration Supervisor
(SEVERAL POSITIONS)
• As an Integration Supervisor (integrator), you will
be part of a team working with integration of BSCs
and Radio Sites into our Customer's GSM network.
Requirements: CME 20 / CMS 40 experience with
a minimum of 2 years working with BSS integration
in Ericsson customer projects;
For further information please contact: Stefan Hedelius, Programme Director, +36 30 914 3402
Please send your application to: Andrea Bencsik
ETH/KP Ericsson Kft H-1300 BP 3 P.O. Box 107
HungaryAndrea.bencsik@eth.ericsson.se

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND G M B H
The System House General Packet Radio Service
(GPRS) at location Herzogenrath/Aachen is responsible for the development, verification, support and
supply of products in the field of GPRS.
GPRS is aiming for the combination of data communication and mobility. GPRS is currently standardized as an extension GSM.
Within the GPRS System Management Group we
are looking for an engineer for

Operative Product
Management
• Operative Product Management has the following
responsibilities in the area of GPRS, namely O&M,
VLR and SMS functions: - To establish a well defined
interface between the local design and product and
market support units world-wide (e.g. technical support for tenders, participating in customer meetings,
translating market needs into technical high level requirements, presentation of products) - Collecting of
customer requirements and prioritisation of features

for future releases - Co-ordination of Trouble Report
fixing with market needs
We are looking for a person who has significant telecommunications and packet data experience in either development, testing or product management
and has a winning personality to present product
ideas towards our customers.
Contact: EED/H/R, Simon Seebass, +49 2407 575163, E-mail: Simon.5ebass@eed.ericsson.se;
EED/D/P Martin Renschler, +49 2407 575-465, Email: MarrJn.Renschler@eed.ericsson.se

ERICSSON I N C , NETWORK OPERATOR CROUP,
WEST POINT, CA, USA

Account Manager
• Essential functions: Develop new business opportunities and take them to closure. Prepare offers. Lead negotiations. Prepare and give customer presentations. Organize workshops and product presentations. Establish excellent customer relations.
Minimum education and experience required:
Bachelor of Science Electrical Engineering, Computer
Science or Business Administration and a minimum
of five years experience in selling or product management with switching/Transmission equipment or
Data/IP equipment
Work closely together with the customer understanding their networks and business needs to develop new sales opportunities.
Contact: Chip Smith, Ericsson US Professional Staffing Please reference Job Code: C99LR7307 Email:
chip.smfth@ericsson.com

ERICSSON COMMUNICATION, NEW ZEELAND

Manager - Network
Support
• We are looking for a Manager for the Operator
Networks Support group to ensure that customer
networks meet contracted service level agreements
and to instigate corrective actions as applicable. In
addition to this, your responsibility will be to provide
support to project activities for system upgrades and
modifications.
The role requires a good level of technical knowledge relating to Ericsson TDMA systems, along with
good customer service skills and well developed resources planning ability.
Contact and application; Max Young, Manager Operator Networks Customer Services ENZ. Phone +64 4
460 1214; email maxwell.young@ericsson.co.nz

ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, VÄSTBERGA
As an independent software company and a supplier of management systems for telecoms networks,
EHPT delivers mission-critical software applications
and services that provide high financial value to
operators.
We operate worldwide, on a solid financial foundation that enables our long-term commitment to
the telecoms industry. We deliver telecoms management systems through a global network of major
channel partners in 130 countries
EHPT has the largest worldwide installed base of
systems for operations and business support In addition to our headquarter in Stockholm and a large
operation in Gothenburg, we have strategically located offices in key markets to ensure global coverage
and local presence. All in all we are 1,000
employees.

Account Manager
• As an Account Manager You will have the overall
business responsibility for selected customers in
Germany, Switzerland and Austria. You will be located in Dusseldorf, an attractive location with a fast
growing telecommunication industry.
You will be responsible for the co- ordination of all
activities and for managing the entire sales process
regarding Your named accounts and customers, to
ensure that EHPT serve them in the very best way as
their partner in telecom convergent and as their provider of management solutions. Your commercial responsibility in a dedicated market is t o identify and
qualify leads, actively acquiring contacts, develop
and maintain relations, create demand and market
pull (also together with Marketing) towards new and
existing accounts. Customer negotiations and
contract management is another important task. You
have to develop actively EHPTs commercial strength
and presence in this area.
An ideal candidate should have Academic education with business degree and/or engineering degree Fluency in German and English language 3- 5
years of Marketing and/or Sales background in the
Telco and/or IS/IT industry Excellent communicator
and presenter Outgoing personality A strong willingness to succeed, also under "heavy load" Energetic
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and flexible A real team player A self- starter To appreciate working in a dynamic and fast growing organization Willingness for travelling
Contact: Lennart Sörensen , + 4 6 31 746 20 78 lennartsorenson@ehpt.com, Guido Kaiser, Sales Manager, Central Europe +492102999699 Guido.Kaiser@ehpt.com Mats Hagelin , +46 8 685 21 27
Mats.Hagelin@ehpt.com. Send your application to:
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB
VK/EHS/FP, Jessica Dyrendahl 126 25 Stockholm ehsjob@ehptcom

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
The young nation Slovakia resides in the centre of
Europe, on the shores of the river Danube, 45 minutes from Vienna and one hour from Budapest On
these historical grounds, a new GSM operator will
enter during 1999 and we, at Ericsson Slovakia, will
be the ones to make that happen.

Operations Manager Slovakia
• We now need an Operations Manager to join us,
for planning and building up the implementation organisation. Working together in the account team,
he/she is responsible for the start-up, carry-out and
completion of the implementation project this being
on a turnkey basis.
We think you have a university degree in engineering or science, several years in cellular systems implementation and previous experience as Operations
Manager in Ericsson. Your success will be built on
drive, determination and team spirit
Contact: Harald Rudell, +421 903 41 0006, UK Boris o n , +46 8 757 1580, Anita Malmström Wallner, Human Resources, +46 8 404 2429. Send your application to: Ericsson Radio Systems AB SG/ERA/LP/HA
Siw-Britt Johansson 164 80 Stockholm, Siw-Brittlohansson@era.ericsson.se

Liselore.brabers@etm.ericsson.se. Send your application to recruitment & selection, room 20.0092,

corn and ISDN. You will work with the definition and
execution of SIT as well as trouble shooti ng on the
faults found.
Within the Business Line Customer Services at the
As a suitable candidate you have good knowledge
of mobile telephone sys terns, you are flexible, show
department Network management we have several
initiative and have good communication & coopera
vacancies for the function of:
tion skills. The ability to work under pressure is also
an important persona I quality. Experiences from
System Verification/Test are a clear advantag e.
Network Management is a young, dynamic and internatioThe TEST unit will have as main responsibilities to
nal team that provides services according NO&M concepts
perform verificatio n of the CAPC product compofor operators
nents and have an active role in CAPC customer s
• Goal/Challenge/Tasks: Within the department
upport activities. The unit will furthermore also be
Network Management is the KPN Connect Project
responsible for verifica tion project both on main
(KPN-CS) a new service to deliver. As a NIT-tester
(CAPQ as well as subproject level. These project s
you're responsible for the Plugbox and ISUP test acperform in an international environment and is cotivities within the interconnect projects regarding the
vering a vast range of development areas at the leaspecific test plan. Daily contact with testers and otding edge of technology, such as ISDN, IN and Interher telecom operators, Troubleshooting and making
net accesses.
test reports are your activities.

NIT-Tester

Required competence: Experience in similar projects with operators. MBO+ /HBO level of thinking
acting and working. Good communication skills in
English (Dutch is a plus). Proactive, problem solving
error solving, independent precise. Knowledge of
AXE principles and test procedures. Knowledge and
experience with protocol-analyzers. Excellent knowledge of C7 networks. Insight in KPN infrastructures
regarding interconnect
Application: The home base is in the middle of the
Netherlands. For more information regarding the
vacancy, please contact Liselore Brabers, tel.:+ 31
161 249850 or mail: Liselore.brabers@etm.ericsson.se. Send your application to recruitment & selection, room 20.0092,

Test Manager

Liselore.brabers@etm.ericsson.se. Send your application to recruitment & selection, room 20.0092,
Within the Business Line Customer Services at the
department Network management we have several
vacancies for the function of:

Source System Designer

Project Manager

• Goal/Challenge/Tasks: Within the department
Network Management is the KPN Connect Service
(KPN-CS) a new service to deliver. As a project manager you are responsible for setting up (build) en
Within the Business Line Customer Services at the departsupport (operate) the service. After the build period
ment Network Management we have several vacancies
you're going to control the operational activities and
for the functions of:
having the contacts with KPN. As a leader of a 20
persons counting team your responsible for the
correct and on time delivery from the interconnect
Network Management is a young, dynamic and internatio- projects. Deliberate about the projects with "KPN renal team that provides services according NO&M conceptsgiekamer" and project managers from the telecomfor operators.
munication companies. Besides your proactive and
coaching appearance i f s important to be also the re• Goal/challenge: Within the department Network
lation manager.
Management is the KPN Connect Service (KPN-CS) a

Application: The home base is in the middle of the
Netherlands. For more information regarding the
vacancy, please contact Liselore Brabers, tel.:+ 31
161 249850 or mail:

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN,
GERMANY CORE PU APPLICATION CORE
(CAPC), SYSTEMS DEPARTMENT

• Join a dynamic team working with source system
design in the CAPC systems management organisation. As a source system designer you will broaden
your overall system competence and have intense
contact with the ongoing APC projects but also conWithin the Business Line Customer Services we are
tacts outsi e the APC organization. The responsibilitilooking for the department Network management a:
es as source system designer are to prepare source
system documentation and maintain the source
system. It also includes investigations of new tools
Network Management is a young, dynamic and internatio-and methods that could be used in the source
nal team that provides services according NO&M conceptssystem handling ar ea.
for operators
A new challenge will be to introduce the products

ERICSSON TELECOMMUNICATE BV,
NETHERLANDS

new service to deliver. As a test manager you're responsible for the correct and on time carry out from
test activities for the interconnect projects.
Tasks: Writing a specific test plan. Co-ordinate the
tests. Daily contact with test managers and other telecom operators. Troubleshooting and writing test
reports.
Required competence: Experience with similar
projects with operators. HBO level of thinking, acting
and working. Good management skills on behalf of
operational leadership. Good communication skills
in English (Dutch is a plus). Proactive, problem solving, decision making. Knowledge of AXE principles
and test procedures. Insight in KPN infrastructures
regarding interconnect Knowledge of C7 networks.

Contact: Human Resources Simon Seebass eedsims@eed.ericsson.se Dial: +49 2407 575 163 or Jim
Nilsson eedjin@eed. ericsson.se Dial: +4 9 2407 575
562 EED/U/TV Kari-Heinz Welter eedkhw@eed.ericsson.se Dial: +49 2407 575 286 or

Required competence: Excellent knowledge of
Network Management Experience with similar
(tesfjprojects with operators. University or HBO level
of thinking, acting and working. Good management
skills. Good communication skills in English (Dutch
is a plus). Proactive, problem solving, decision making. Knowledge of the AXE principles. Insight in KPN
infrastructures regarding interconnect
Application: The home base is in the middle of the
Netherlands. For more information regarding the
vacancy, please contact Liselore Brabers, tel.:+ 31
161 249850 or mail: Liselore.brabers@etm.ericsson.se. Send your application to recruitment & selection, room 20.0092,

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN,
GERMANY CORE PU APPLICATION CORE
(CAPC)

System Maintenance
Engineers (CAPC)

• Your main authorities and tasks are to perform
analysis of complex syst em faults and find a soluNetwork Management is a young, dynamic and internatio-tions to these fault This may involve travel to the
nal team that provides services according NO&M conceptscustomer sites, which can be in any country where
CAPC is in use. You w ould be expected to have
for operators
knowledge in at least one mobile application system
• Goal/Challenge: Within the department Network
, and a broad AXE knowledge, detailed knowledge in
Management is the KPN Connect Service (KPN-CS) a
at least two sub-systems is advantageous. You are
new service to deliver. As a data builder you're reexpected to leam and develop across all the mobile
sponsible for the correct and on time carry out data
application s. Key words on your personality, would
build activities of the Interconnect projects.
be pro-active, self-initiative, ou tgoing, and result oriTasks: Writing a specific data build plan. Co-ordinaented. You would also be goal oriented and willing
te activities. Troubleshooting. Writing status reports.
to share knowledge with others.
Required competence: Experience with similar
As a suitable candidate you have good knowledge
projects with operators. HBO/University level of thinof mobile telephone sys terns, you are flexible, show
king, acting and working. 3 - 5 years experience with
initiative and have good communication & coopera
datatranscript development and implementation.
tion skills. The ability to work under pressure is also
Good communication skills in English (Dutch is a
an important persona I quality. Experiences from
plus). Proactive, problem solving precise. KnowledSystem Verification/Test are a dear advantag e.
ge of AXE principles. Knowledge of C7 networks. In-

Data Builder

sight in KPN infrastructures regarding interconnect is
a plus

System Test
Engineers (CAPC)

Application: The home base is in the middle of the
Netherlands. For more information regarding the
vacancy, please contact Liselore Brabers, tel.:+ 31
161 249850 or mail:

• Your main authorities and tasks are to perform
System Integration Test of CAPC products. This includes activities like Load test, Stability test, Robu stness
test and Accuracy test. Main areas are today IN, Data-

related to System 108, which is the system architecture that will be used in the future. Growing in importance is the product handling coordination that
needs to be done towards the different system modu les being part of APC, and also towards the users
of the APC products. In the APC projects there is often one source system designer appointed as team
leader taking the responsibility for the tasks related
to the handling of the source system in the project
already in the beginning of the project since it is becoming more and more important to discuss system
structures early in the projects.
The CAPC systems management is 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 su ch as running product committees, 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 Syste m (UMTS) and the Next Generation
Switch (NGS).
We are looking for an engineer with 2-4 years experience from software de sign or system design in
an AM based system. If you have questions and/or
are interested, please contact us:
Contact: Human Resources:
simon.seebass@eed.ericsson.se +49.2407.575-163
CAPC Systems Management: gert.wallin@eed.encsson.se +49.2407.575-8 058

ERICSSON SPAIN SA

IN-Prepaid System
Engineer/Senior Designer
Customization Design Center for Intelligent Network Services within Ericsson Espalia SA, Madrid, Spain (EEM/BN),
is growing up in order to help different customers on a very competitive market as IN. Now we are setting up a
team with focus on Ericsson's Prepaid System. This team
will be responsible for the whole development cycle (requirement clarification, design, test, support, etc) of the
customer's adaptations ( which are not considered as
standard) within the Prepaid area.

• We are looking for a System Engineer or Senior
Designer with experience from IN Design projects,
preferably in Prepaid. Your responsibilities will include studying and clarifying customer requirements,
prestudies and feasibilities studies, involvement in
design execution (mainly support and skill-transfer
to other designers) and support to the customer.
Other required skills are familiarity with ObjectOriented development, C++, JAVA and CORBA (Orbix).
EEM/BN guarantees a pleasantly open working
environment, focus on personal development and
challenging work.
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Contact/Applications: Pablo Perez, IN Customization Design Center manager. Phone: +34 91
3392155, e-mail: pablo.perez@ece.ericsson.se
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ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB.
SLOUGH, UK - SL/ECS/TTC

Draining Developers and
Training Team Lead
FROM JUNE I, 1999 - APRIL 2000.

The System Managers in EEM/TD/MD dedicate, in
average, 50% of her/his time to pure management
activities, and the other 50% to running operational
issues, hence, a technical background at system level
is needed.
Experience in international activities is a plus.
All the working activities aim at leading and ensuring the evolution and competitiveness of the
Ericsson GSM Systems (CSM900, GSM 1800,
GSM 1900, GSM1900/D_AMPS, etc). This means that
most of the work is developed for 3G Systems
(UMTS).

The mobile phone industry is changing rapidly. In order to
keep up with - and drive the change - Ericsson Consumer
Products Segment has initiated the Time To Customer
(TTC) Program, a global business program working together with the line organisation to implement a simple and
robust supply chain, on time andbudget,

Contact: Beny Lopez, beny.lopez@ece.ericsson.se,
+34-91-339 24 83, and Gregorio Nunez,
gregorio.nuftez-fernandez@ece.ericsson.se, +34-91 339 29 24.

which is respon-

sive to all customers' expectations.
TTC - with it's concentration on providing a stable and

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND G M B H

scalable platform for growth - lies at the heart of Erics-

Our Core PU Application Core (CAPC) systems

son's strategic plan for managing the new realities of inc-

is looking for a

department

reased competition in the global marketplace. The goal of
the 77C Program is to keep our competitive

advantage

and maintain Ericsson's leadership position in the market
by delivering to customer needs.

Systems Group Manager
(Wireline)
The CAPC systems management

• We are currently looking for training developers
and coaches with experience in a number of functional areas who would like to join our change management team in Slough, UK.
The training developers will develop and deliver
SAP training in EMEA and Asia Pacific while the role
of Coach is one of facilitation rather than instruction.
The Training Team Lead helps participants to discover the right answers rather than provide the right
answer (i.e. lecture) during a learning event
Applicants to both positions wilt transfer together
with the rest of the TTC program to the Stockholm
area in the end of September 1999.

groups are responsible

for the system developm ent 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 activ Hies such as running product committees, 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 Telecommunicati on System (UMTS) and the Next Generation
Switch (NGS).
Currently there are two groups at EED responsible for
CAPC systems management,

and we are looking for a ma-

nager that can take the responsibility for a third group. As
group manager you will be responsible for the activities

Training Developer
• Qualifications/Experience: We require people with
good presentation skills, solid PC skills and business
knowledge in one of the following areas: Finance Asset Management Accounts Receivable, Internal
Order Accounting, Product Costing. TTC Demand Transport Planning, Distribution (picking and packing). Shop Floor Control, Customer Care. TTC Suppfy
- Supply Unit Planning and Supply Network Planning, Master Data, Production Master Data, Quality
Inspection and Management
It is a strong plus if you have any SAP skills.

Training Team Lead
• Qualifications/Experience: The coach does not have to be an expert as the users will typically have no
or basic knowledge. However they should have the
following characteristics; ? SAP transactional skills. ?
Communication and presentation skills ? In addition, the following attributes are typically found in a
successful coach: ? counsellor, mentor, tutor, confronted. ? listening skills, conflict management skills,
ability to provide continuous, constructive and positive feedback; encourages multiple levels of communication
It is a strong plus if you have any SAP skills.

that are performed by CAPC sy stems management

for the

for next generation switch (NGS) and other wireline
systems related activities. The group will also be driving
and participating in technical investigations and in early
phases of both fixed and mobile related CAPC activities.

• We are looking for a manager that is interested in
building up a new group taking on new responsibilities, and is interested in developing the CAPC
systems management together with others. Experience from systems or product management, or leadership is required. Strong background in wireline
system competence is a merit but not a prerequisite.
Contact: Human Resources Simon Seebass Phone:
+49-2407-575-163 Memo: EED.EEDSIMS Email: eedsims@eed.ericsson.se CAPC System Hartmut Boehmer Phone: +46 8 719 9727 Memo: ERAC.ERAHBOE
Email: HartmutBoehmer@ericsson.com or Ulf Henell Phone: +49 2407 575 256 Memo: EED.EEDUGH
Email: eedugh@eed.ericsson.se

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND GMBH
HERZOGENRATH/AACHEN, GERMANY
The General Packet Radio Service (GPRS) within the GSM
system is gaining an increasing attention both within the
Ericsson organisation as well as on the telecom markets.

Contact: Thomas Boesen, phone +44 1753 701 019
ext 2411 Anna Vikström Persson, phone +44 1753
701084 Application: Ericsson Ltd Art Anna Vikström
Persson The Nova Building Herschel Street Slough,
Berkshire SL1 1XSUK

The GPRS SW Supply and Support organisation was
established in autumn last year and will further grow in
1999.
The unit is responsible for GPRS verification projects as
well as for market Supply and Support for the GSN node.
It cooperates with the ordering units in Kista, with the
GPRS application and CORE platform development

ERICSSON SPAIN

Systems Manager at EEM

world.

At EEM Systems Management

Project Manager GSN
Market Supply

within BMOC we work with

mobile applications lor mobile telephony systems
(CSM900, CSMI800,

cen-

ters and with the Application Support Offices around the

GSMI900,

CSMI900/D-AMPS,

UMTS, etc) in the CSS (Circuit Switching Systems) Product
Unit Our CDB (General Data Bases) products include
HLR, FNR, AUC UK etc

• We are seeking one person to lead a section who
has responsibility for platform of CDB products,
system characteristics and system behaviour, like ISP.
The duties of the section include system solutions
and investigations, traffic modelling, node and
network dimmensioning, earfy design project participation (pre-prestudies, prestudies.), platform strategies, SPM support, etc The section is formed by high
competent individuals.
The position also entails dealing wfth UAB, EED
and ERA/LV/I, which are organisations related to
platform development and management.
Applicants should have experience gained in similar position.
The candidates should response to the Ericsson
manager profile, i.e. have in a good degree: people
orientation, result focus, perspective, intellectual ability, and self-esteem, leadership, communication, negotiation, able to motivate, build competence, solve
problems, and manage change, business knowledge,
english, planning and organizational abilities, and
social awareness

• One common application system world wide, an
optimisation of the Type Acceptance process and the
involvement of the factory in pre-installation of SW
are GPRS strategies to ensure an efficient SW suppfy.
As a project manager Market Suppfy you 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 wfth 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
strategy for GPRS by utilising and modrfrying the
established GSM support structure for GPRS purposes in the best possible way. The efficient handling
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of the customer service requests flow t o design, the
correction handling back to the customer, packaging,
help desk function (third line) and remote handling
will be of your concern as well as interfacing design
maintenance and the ASO and FSC organisations
As a project manger you are target oriented, you
are used to operate in the international Ericsson organisation. You are able to set clear priorities and
you are good in communicating and following up
strategies and targets. You have project management
experience already, ideally from internatiuonal project management assignments or customer support
projects.

Technical Coordinator
GPRS Network
Verification Project
• This project has the objective to ensure that the
new GPRS service works on a CME20 network level
prior to delivering the GPRS system to Telecommunication Fairs, Customer Trials and to the FOA projects.
As a technical coordinator you are responsible to
ensure that the verification project is based on
correct requirements and system principales. You
will act as a system manager and thus be the technical consultant to the project management team.
The main tasks are to work out project goals, objectives and test strategies as a member of the project management team, to monitor the events in
standardisation, system and product management
and to suggest activities within the project to comply
with these changes. You place requirements to test
tool development and monitor compliance of the
delivered tools with those requirements. You act as a
first-point-of-contact to BSS, CSS and PSS development and verification organisations in all technical
matte rs relevant to the GPRS network verification
project You participate in internal and external reviews to ensure that the project's technical goals, strategies and objectives are met and you act as the
testers' first-point-of-contact in all matters that r
equire technical coordination either internally or externally.
As a suitable candidate you have a fair technical
background in system verification activities and you
are familiar with packet data networks or IP based
datacom systems. Previous experience in GPRS or
other packed data systems ie.g. PPDC is a clear adv
antage.

Senior Process Engineer
and Organisational
Development
Supply and Support
• The GPRS SW suppfy and support is overal responsible for the following processes within PU PSS:
GSN system test industrialisation and product introduction, GPRS network verification, GSN market supply, GPRS global support and livecycle configuration
ma nagement
These processes need to be developed, documented and communicated in coordination with the process owners at the executing units, which are system
test industrialisation, PLM, CM at EED, market supply and 2nd line support at intl ASO orgnaisation and
1 st line support via BMOG customer services.
For the development and coordination of the processes (and associated methods) and operational
development of the international organisatio n we
are looking for a Senior Supply and Support Process
Engineer.
As a suitable candidate you have significant working experience in the respective field and a good international contact network within Ericsson.
If we are catching your interest to join a dynamic
organisation that tries out new ways of working with
a newly developed product facing a tremendous resonance from the GSM markets and thus a real challange ahead.

of working in an ISP/IP carrier organization. The persons applying have a broad knowledge of telecom
and/or datacom solutions and a good understanding
of how the customers generate their business. Furthermore the persons should have the high motivation level to position Ericsson solution in a very challanging market You have a team oriented personality and very good communication skills. German
language skills is an advantage.

Key Account Manager
• The key account manager has the responsibility
to: Handle all the business with the customers, generate new business with existing customers. Be the
commercial interface to the customers. Optimize the
margin on the business with the customers. Plan the
short and long term business with the customers.
A key account manager has the responsibility of 34 accounts. You have a background from account
management business management or have the experience of working in an ISP/IP carrier organization.You have a broad knowledge of telecom and/or
datacom solutions and a good understanding of
how the customers generate their business. You have a team oriented personality and very good communication skills. German language skills is an advantage.

Customer Solution Manager
• The Customer Solutions Manager has the responsibility to: Define solutions together with the customers optimizing their business. Secure optimized
profits for Ericssontogether with the Account Managers . Be the link to different product management
organizations in Germany and abroad.
A Customer Solutions Manager works closely on
4-6 customers. You have a background from customer solutions management business management
or product management in the datacom/telecom
areas. The solutions normally consist of backbone
(e.g. ATM, WDM), voice/multimedia over IP, management, customer care, interconnect and customer service solutions combined with total customer solutions. You have a team oriented personality and very
good communication skills.

Marketing Manager
• The marketing manager has the overall responsibility for all marketing activities adressing the IP market in Germany: Positioning and strategy. Establishment of scenario work models. Set up and management of indirect sales channels. Partnership handling. Indirect marketing towards trade show organisers, media and consultants. External Communication (congresses, conferences, fairs, launches, articel
placement pressreleases, white paper). Internet intranet and extranet precence.
You will be working in cooperation with other managers in the Ericsson organisation and will have a
close cooperation with the marketing assistant who
has the responsibility for the implementation of external communication activities. Needless to say, you
will of course have a lot of external contacts so you
need to be an excellent negotiator and representative for Ericsson.
You have a background in sales, channel marketing or marketing management You have a team oriented personality and very good communication
skills. German language skills is an advantage.
Contact: Stephan Reuter
Stephan.Reuter@ericsson.com +49 211 534 4770 or
Hans-Jurgen Vratz + 49 211 534 1441 Ericsson GmbH Fritz Vomfelde Str. 26 40547 Dtisseldorf Germany

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN,
GERMANY

Product Introduction
Manager, CSS R9 and UMTS

New Account Manager

• The CSS International Supply within CSS Operations at EED are looking for a project manager for
the combined CSS R9 and UMTS project
Product introduction responsibilities involves: to
drive the selection of a suitable FOA customer for PU
CSS considering all PUs' delivering parts in the UMTS
system and commercial aspects, to plan, assign, execute, control and report all CSS FOA customer activities within the project FOA activities are: MAS verification, acceptance, site implementation and support executed within the product line and FOA customer owning ASO. to coordinate with other PUs' part
of UMTS and find best practices between the PUs
how to deploy the R9/UMTS products as a system to
the FOA customer and possibly a number of "first
wave" customers, the PI role is a part of the main
CSS Indus project having responsibility for all post
system verification activities up to GA. the PI works
closely with the Indus project manager, main project
manager, other product units Pis and FOA ASOs

• The New Account Manager has the responsibility
to : Hunt for new customers and business, establish
business with the new customers. Be the commercial interface to new customers. Plan short and long
term business with new customers.
You have a background from account managem e n t business management or have the experience

We are looking for a candidate with experience
from AXE development projects and who has worked with customers regarding SW supply, within mobile systems and MSC application in particular would
be a merit The candidate shall have project management experience on a high level. Travelling is a natural part of the job.

Contact: GPRS SW Supply&Support: Klaus Schneider, eedkls@eed.ericsson.se +49 2407 575 156 Human Resources: Simon Seebass, eedsims@eed.ericsson.se+49 2407 575 163

ERICSSON G M B H , GERMANY
INTO THE IP SPACE! The German IP market is booming.
Wanna join the ride?
The German IP market is already Europe's largest and it
is estimated to grow enormously. In Germany, Ericsson
has established a Customer Unit focused on ISPs and IP
Carriers. The unit has three teams for Sales, Marketing
and Product Management

We need highly skilled enfor-

cement to attack the market Face the challenge and get
into the IP space.

Contact: EED/X/YTC Gustaf Oscarsson
+49.2407.575-203 Memo EED.EEDGOS or Human
Resources Simon Seebass +49.2407.575-163 simon.seebass@eed.ericsson.se

ERICSSON G M B H . GERMANY

Product Manager
(Base Station Systems)
• In this role you will provide the vital link between
the customers product organization on the one hand
and our mother companies product organization in
Sweden on the other. This role offers a challenging
opportunity for somebody with a good technical
background, who may wish to enhance their business skills through having direct contact with the
customer.
Your responsibilities will be broad and varied. The
product management task is not only limited to the
support of existing customers for existing products, it
also includes the introduction of new products as
well as the competitive field of acquiring new customers primarily by means of supporting tender activities.
For this position the applicant can initially expect
to manage products associated with the Base Station controller (BSC) part of our product portfolio.
This could include future developments in our BSC
Product Portfolio for example in the areas of new
feature development like GPRS, EDGE to mention
some of the interesting issues to be dealt with.
The current BSS Product Area consists of a young
team. Travelling will be required from time to time,
on average one can expect to be away about once a
month. You are an ideal candidate for this position if
you have an engineering degree in telecommunications with four years experience in the Mobile Telecommunications field. Fluency in English is a requirement and a command of German is desirable.
Contact: BSS Area Responsible, Jörg Hesse, tel.
+49.211.5341337 eMail:joerg.hesse@ericsson.com
or the HR Manager Hans-Jurgen Vratz tel:
+49.211.534.1441

Product Manager (Radio)
• In this role you will provide the vital link between
the customers product organization on the one hand
and our mother companies product organization in
Sweden on the other. This role offers a challenging
opportunity for somebody with a good technical
background, who may wish to enhance their business skills through having direct contact with the
customer.
Your responsibilities will be broad and varied. The
product management task is not only limited to the
support of existing customers for existing products, it
also includes the introduction of new products as
well as the competitive field of acquiring new customers primarily by means of supporting tender activities.
For this position the applicant can initially expect
to manage products associated with the radio part of
our product portfolio. This could include future developments in our BTS Product Portfolio for example in
the areas of Active and Adaptive antennas to mention but a few of the interesting projects to be dealt
with.
The current BSS Product Area consists of a young
team. Travelling will be required from time to time,
on average one can expect to be away about once a
month. You are an ideal candidate for this position if
you have an engineering degree in telecommunications with four years experience in the Mobile Telecommunications field. Fluency in English is a requirement and a command of German is desirable.

me a major supplier of WCDMA commercial terminals to NTT DoCoMo.
You will responsible for leading the Core 3 work
according to NTT DoCoMo's Track III process and the
internally agreed objectives.
Main responsibilities: To lead and drive all activities within the scope of the cooperation with NTT DoCoMo. To act as the coordinator internally and externally within the NTT DoCoMo WCDMA project To
secure necessary resources of this work. To come to
a mutual understanding of these activities and communicate those regularly to all parties involved, i.e.
both NRJ/T and SC globally and SO. To propose promoting (product and marketing) activities towards
NTT DoCoMo and see to that these are being implemented with the help of the Core 3 team members.
To build a network with NRJ/SO WCDMA Radio side
for sharing of activities and objectives within the
Track III process
You shall have experience from WCDMA system or
terminals. This work requires a lot of networking and
relation building. It is an advantage if you already have a very good network within terminal or system side.
The work also requires very good communicationas well as organizing skills. Previous experience of
working with NTT DoCoMo is highly valued. You will
report direct to head of SC Japan.
Contact: Kary Wamerman (Head of SC Japan) Phone: +46 8 757 27 14 Mobile: +46 70 572 54 90 Karin Enberg (HR Manager) Phone: + 81 3 3222 4710
Mobile: +81 90 481 48 291 Application: C/o Hiromi
Hiraide: hiromi.hiraide@ericsson.co.jp

ERICSSON COMMUNICATIONS PVT LTD, INDIA

NIPPON ERICSSON K.K. MOBILE PHONES &
TERMINALS

DoCoMo WCDMA
Core 3 Program Manager
"Ericsson has been selected by NTT DoCoMo, the worlds
largest cellular operator to deliver both WCDMA phones
and base station systems"
Japan is in the frontline of WCDMA, and Ericsson is
committed to be a key-player in Japan and around the
world. Nippon Ericsson, Mobile Phones and Terminals is
looking for a key-player, willing to work for that SC Japan
will have success in the Next Generation Mobile Phones
and Terminals.

• Join us for a great and exciting career opportunity!
DoCoMo WCDMA CORE 3 PROGRAM MANAGER
We are looking for a person that will be one of the
main contributors that will enable SC Japan t o beco-

Technical Manager
• Two new GSM licenses will be awarded this year
to state monopolies in India. This would imply a potential to double the installed network base for GSM
vendors in India. With ISP licenses being issued in India, there is a good potential in the near term to position Wireless Data in the market as well.
Responsibilities: The candidate shall be responsible for providing Technical Management support
which includes the following: Working within the Core 3 for specific Accounts to provide the most effective solutions and support for customers. Positioning
products and solutions that meet the customer requirements. Guiding the customer in leveraging the
deployed network to maximise its utilisation of the
same. Working on co-ordinating technical content for
tenders. Ensuring that technical queries from customers are addressed in a timely manner. Participating
in technical discussions and co-ordinating technical
presentations to specific customers.
Qualification and Work Experience : The incumbent should be degree/diploma holder with minimum four years of experience, out of which at least
2 years experience should be in Technical Sales Support, Systems/Network Design, Product Management or Field Support

operators.

Support Manager
• The System Support function is responsible for
support of all sold and installed products in the region (currently India, Bangladesh and Seychelles).
This position shall be heading the System Support
unit and shall report to head of Operations.
Responsibilities: The key responsibilities covers
the standard product portfolio for System maintenance services (CSR/TR handling, emergency support and software updates) and supply related issues. Under the supply area the responsibility covers all
SW supply activities as well as participation and acceptance of all new products and releases brought
into the market OD A System Test plant is under the
responsibility of this function and contains 4 types of
APZ, 3 types of switches, MXE, AUC/EIR, OSS, Minilink and BTS's (RBS 200 and 2000). Also under this
group are responsibilities of all UNIX and VMS based
nodes (e.g. OSS, SMAS, MXE PPAS, IVR, IWU etc).
Qualification and Work Experience : 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, India.: Candidate should have at least 10 years experience in
Telecommunications, preferably from both GSM and
Wireline. Should have broad technical experience,
product knowledge, documented leadership skills
and ability to provide a good working environment
Thorough understanding of the support and supply
process is vital. Ought to have sound analytical capability in order to contribute towards build up of local
competence. Prefers a challenging environment
where speed and excellence rules. Good communication and presentation skills required.

• Responsibilities: This position will report to the
Head of System Support in ECI and play an important role in the continuous improvement processes
already in place as well as to identify new improvement areas.
The key responsibilities for this position shall be:
To manage and co-ordinate network investigations
and problems at highest technical level and to customers expectations. To provide technical competence
for resolving complex problems at highest technical
level and to customers expectations and provide
technical advice and assistance to support Engineers
and Managers. To transfer trouble shooting skills and
competence to system support staff.
Qualification and Work Experience : Experience/
expertise in working on AXE l o Digital switching application Systems for atleast 6-8 years is desires of
which at least 4-5 years experience on GSM CME 20
Systems in design, verification and/or support environment Experience on IN is highly desirable. Good
understanding of organisation structure, working
methods and procedures are of high importance as
well as a strong focus on customer relations and
customer satisfaction.
Candidate preferably should have Masters or BSc
Degree in Computer Science or Electronics Engineering with atleast 8 years experience in the telecommunications field desired. Some travelling will be required within the region which currently consists of
India, Bangladesh and Seychelles.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Professional Services within the segment Network

Opera-

tor and Service Providers - For a successful Partnership
Professional Services (BOPS) is an Ericsson Business
Unit that delivers business solutions and consultancy services to network operators and service providers around
the world.
Professional Services offers: Business Consulting. Telecom Management

& Systems Integration (Billing & Custo-

mer Care, Service Activation, Network Management,

Fraud

& Security). Managed Sen/ices (Operation of customer
network, support systems and IT environment).

Quality

Improvement Solutions Solutions for Internet Service Pn>
viders.
The Professional Services Marketing Department is rewithin two of our

direct markets, China and Japan and therefore we need a:

Service Marketing Manager,
China & Japan

Competence in one or more of the following areas
is desirable: GSM - SS/BSS/OSS. Wireline Systems.
Network Design and Dimensioning. Value Added
Services - especially IN/Prepaid, Wireless Data.

• The Service Marketing Manager will ensure that
the selected Market Unit (China & Japan) works in a
focused way to sell and deliver Professional Services
(PS) in order to generate highly profitable business
with high customer satisfaction.

Contact: ECI/HRM Samir Prakash Human Resources
Department Ericsson Communications Pvt Ltd.
P.O.Box 10912 New D e l h i - 1 1 0 066 Phone+ 91 11
6180808 Fax + 91 11 6187878 E-mail: eci.ecisamp@mesmtpse.ericsson.se

This entails supporting Product Units and Market
Units in their efforts to be successful in their competence areas within the selected market with the goal
to increase business (and market share) in a profitable way. You will also be responsible for following
up Market Unit progress and reporting back to Professional Services management

products to the Indian market ECI currently works with 8
GSM operators and 2 Public Network

office in Lynchburg Va, USA e-mail
Julie.Williams@ericsson.com

sponsible for Business Management

Ericsson is supplying GSM, Wireline and Data Network

System Expert
Contact: BSS Area Responsible, Jörg Hesse, tel.
+49.211.5341337 eMail:joerg.hesse@ericsson.com
or the HR Manager Hans-Jurgen Vratz tel:
+49.211.534.1441 Application: ERICSSON GmbH A t t
(EDD/D) Joerg Hesse Tel: +49 211 534 1337 FritzVbmfelde-Strasse 26 Fax: +49 211 534 1248 40547
Duesseldorf Mobile: +49 172 2402393 GERMANY EMail: Joerg.Hesse@ericsson.com
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ERICSSON US

Technival Solutions
Manager
• This critical role to Ericsson will work with our existing local customers to develop, implement and
sell technical, network integration and applications
solutions. These solutions will span across traditional
telecommunications and data (internet) network
boundaries. The individual must be have strong
background in wireless networks in order to work
dosely with customers to develop the next generation of network applications and solutions.
A B.S. (Master's preferred) in Electrical Engineering, Computer Science or related discipline is required.
As well as five to ten years of experience in Switching/Transmission, Network Planning and Engineering, Product and Project Management and Operations. Experience with Ericsson products preferred.
Sales experience Preferred.
We are looking for a mature, seasoned telecommunications Solutions Manager. You must be very
persistant and highly motivated. If you have the
technical expertise, along with the drive to exceed
the customers expectations, please submit your resume along with salary requirements. Position location is Atlanta, Ga, USA.
Application: Julie Williams, in the Ericsson staffing

Important activities include: Ensuring that the Market Units create a business plan for Professional Services and that they allocate resources to execute the
business plan with help (if needed) from the different Product Units. Increase knowledge of PS Service
& Product portfolio at the Market Units at different
organizational levels. Organization of Marketing Seminars and other Marketing Activities. Co-ordinating
cross Product Unit offerings and solutions towards
the Market Unit and the end customer when needed. Follow up of the business plan, service sales
and sendee delivery together with the Market Units
and the Product Units. Creation of a good atmosphere and cooperation between the Market Unit and PS
(relationship building).
Your profile: We believe that you have good knowledge of the business framework of Ericsson, preferably also from the cultures of China and/or Japan.
We also believe that you understand the difference
between consulting services and products and are
able to communicate this. You are perceived as a senior person within marketing and sales. And we
know that you are prepared to travel extensively.
What's in it for you? Opportunities for advancem e n t Responsibility - personal development New,
service-minded organization. Dynamic working environment International contacts with management
and specialists at all levels.
Contact Stefan Johansson Phone +46 8 4043619
stefan.m.johansson@era.ericsson.se Application:
Ericsson Radio Systems AB NH Towa Raak 164 80
STOCKHOLM towa.raak@era.ericsson.se

Viktig information om
annonsering i JobblMytt
Sedan den 1 juni ska annonsunderlag inte längre sändas till
JobbNytt med hjälp av Memo-systemet. Därför har memobrevladan
LME.LMEJOB upphört att fungera. Nya rutiner har nu införs för
införandet av rubricerade JobbNytt-annonser:

För svenska annonsöret- gäller:
Alla annonser ska från den 1 juni skickas till den lokala personalavdelningen. De ombesörjer att annonserna införs i Rekryt-systemet
på intranätet, http://rekryt.ericsson.se.
De annonser som införs i Rekryt kommer också att återfinnas i
JobbNytt med Kontakten. Redaktionen hämtar själv annonser från
Rekryt för publicering i Kontakten och Contact (i det senare fallet
främst internationella befattningar).

För orubricerade annonser gäller:
Dessa annonser, som införs mot betalning enligt gällande annonsprislista, bokas som tidigare via Suvi Nurmi på koncernredaktionen,
tel 08-719 10 58. Annonser skall så långt möjligt utformas enligt
gällande regler för platsannonsering och levereras som färdiga material, på papper eller film; alternativt som elektroniskt dokument.
För annonser som iordningsställs av redaktionen debiteras timkostnad.
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Nu har vi bildat
TeamEricsson!
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I TeamEricsson är alla säljare med fokus på den bästa
lösningen för dig! Vi är din kontakt med Merkantildata som
bland annat kan erbjuda tjänster och produkter inom datalagring, kommunikation, hård- och mjukvara, systemutveckling, projektledning, teknikkonsulter, utbildning och
driftcenter.

i BÉÉr
team.ericsson@merka ntildata.se

Genom en personlig kontakt hos oss får du tillgång till hela
Merkantildatas kunskap och 3.700 IT-proffs. Meningen är att
du ska spara tid, bli professionellt bemött och på alla sätt få
ett så smidigt samarbete som möjligt. Vi inom TeamEricsson
bygger i samarbete med dig upp vår erfarenhet och förståelse
för era problemställningar och ert specifika arbetssätt. Du
slipper ge långa förklaringar om er verksamhet vid varje
enskilt projekt.

•

Vi i TeamEricsson består av 20 personer. Du kontaktar

Teamet är nationellt men arbetar med hela koncernen. Vi har
representanter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

oss enklast via

e-post:team.ericsson@merkantildata.se

eller via din nuvarande kontaktperson på Merkantildata.
I Merkantildatakoncernen ingår Merkantildata System-

Några av våra samarbetspartner i TeamEricsson är:

integration, Merkantildata Kommunikation, Merkantildata Applikation och Merkantildata Finans. Nu är också
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COMPAQ

Cma Systems och Saven Data en del av oss. Våra
StorageTek.
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CompactPCP
för tuffa miljöer med
WindowsNT för maximalt
appiikations-utbud är en vinnande
kombination. Motorola's erfarenhet av Ol
kunders krav innebär att vi end
iiTi'-teknologi med läng liv
i krig och hög le

affärsområden ger oss möjlighet att skapa ett innovativt
samspel inom IT. Läs mer om Merkantildata på
www.merkantildata.se.

lerkantildata

Vårt breda utbud av CompactPQ-system är
optimerat för krävande tclekom-miljö och
inkluderar stöd för hög tillgänglighet och H.1K
telefoni-buss.
Kontakta oss gärna för att se hur Motor
CompactPCI-systent med Pentimn-processorer
kan bidra till ett vinnande team.

MOTOROL,
Computer

Group

Motorola \P> ( omputer Group, Dalvägen 2. S-169 56, SOLNA 08 - 73-J s s so email: info-computers@motorola.se www.mcg.mot.a

