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I Nacka Strand fanns stor beredskap för att ta hand om eventuella problem som skulle kunnat uppstå i samband med det kritiska 
datumet 9 september 1999. 10 OOO personer på Ericcson är på något sätt inblandade i millennieförberedelserna. Foto: Lars Åström 

Millennieövning 
bådar gott inför nyår 
Natten mellan den 8 och 9 september genomfördes en stor generalrepetition inför 

Millennieskiftet på Ericsson i hela världen. I Stockholm övervakades utvecklingen timme för 

timme och det fanns många experter beredda om något skulle hända. I övningen ingick 

också ett antal simulerade problem för att trimma organisationen. 11-14 
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Samlad 

Sedan en tid har det nya bolaget 
Ericsson Shared Services kommit 
igång i Hallonbergen. Bolaget ska ta 
hand om administrationen för flera 
Ericssonbolag. Bland annat ekonomi
rutiner och inköp. Genom att samla 
resurser kan det skötas effektivare 
och billigare. 18-19 

NYHETER 

Kurt Hellström 
svarar på nätet 
Ericssons VD Kurt Hellström har 
besökt olika delar av koncernen för 
att presentera sig själv och berätta 
om hur han ser på Ericsson. Läs sva
ren på de frågor som kommit upp i 
samband med detta på nätet. Bland 
annat om Londonkontoret och 
förtroendet för Ericsson samt hur 
Ericsson ska satsa på forskning och 
utveckling. 4 

Möjligt att 
konvertera 
Från den 19 november är det möjligt 
att konvertera personalkonvertiblerna 
som kom hösten 1997. Kontakten 
förklarar vad som gäller och hur du 
går tillväga. För dig som gärna 
väntar är det möjligt att hålla på 
konvertiblerna fram till våren 2003. 6 

SaraYde.com 
för datatjänster 
Att förpacka nyhetstjänster från 
webben och göra dem användbara 
för bärbara terminaler är 
SaraTde.coms specialitet. Kontakten 
har besökt företaget som Ericsson 
äger en del av sedan i somras. 17 

SPONSRINC 

Ericsson syns i många sammanhang. 
Kontakten ger en överblick. 21 

MOTESRADDAREN 

TIDNING FOR PERSONAL INOM ERICSSONKONCERNEN 

Inga fler tråkiga möten med 
Kontaktens bingobricka. 2 4 
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Spännande och tuff höst väntar 
- Ericsson måste alltid ha kunden i 
fokus och utvecklas i samma takt som 
marknaden. Om den förändras måste 
Ericsson följa med. Det kan innebära 
nya arbetsuppgifter för enskilda medar
betare, när Ericsson väljer att sluta med 
verksamheter eller utöka, säger Mats 
Dahlin, chef för affärssegmentet 
Nätoperatörer och Tjänsteleverantörer. 

Marknaden rör sig snabbt just nu. GSM har 
passerat 200 miljoner användare, Ericsson 
gör inbrytningar på CDMA, Fasta system ut
vecklas väl och arbetet med GPRS och 3G är 
intensivt. 

Utvecklingen inom mobil kommunika
tion har under de senaste femton åren inne
burit stora förändringar för hela Ericsson
koncernen. 

- Nu när den traditionella telekomvärlden 
smälter samman med den snabbrörliga data
världen, står vi inför ännu större och snabba
re förändringar. Konkurrensen är mycket 
hård och de företag som bäst och snabbast 
anpassar sig till den nya verkligheten tillhör 
vinnarna. Därför är det viktigt att vi får upp 
farten på det globala omstrukturerings-
program som nu genomförs inom affärsseg
mentet Nätoperatörer och Tjänsteleveran
törer. 

Tillväxt? Lönsamhet? Strategiskt viktigt? 
Det är tre frågor Ericsson alltid måste ställa 
när det gäller produkter och tjänster. 

- Om det inte finns ett absolut klart ja på 
någon av dessa frågor, ska vi inte fortsätta att 
arbeta med den tjänsten eller produkten. 

Det handlar om att förstå hur marknaden 
utvecklas och att lyssna på både slutkunder 
och direktkunder. 

- Vi står inför fortsatta förändringar med 
bland annat nedläggningar, utförsäljningar 
och så kallad outsourcing av vissa verksam
heter. Det innebär förändrade arbetsuppgif
ter för många. Även om mycket återstår att 
göra, har en del redan skett. Försäljningen av 
Visbyfabriken till Flextronics är ett exempel 
på en lyckad lösning för medarbetarna, 
Ericsson och orten, säger Mats Dahlin. 

Affärsenheten Fasta system genomgår sto
ra förändringar. Även om mycket pekar på 
att vi är på väg åt rätt håll, så är detta en av 
flera enheter där antalet medarbetare kom
mer att minska när arbetsuppgifter försvin
ner eller omvandlas. 

- Men vi får inte glömma att den stora och 
viktiga beställningen till brittiska BT, som 
kom i början av året, visar att affärsenheten 
också har produkter som är viktiga för Erics
sons framtid. 

Pilotprojekt visar vägen 

Andra delar i vår omstrukturering handlar 
om att öka effektiviteten och korta ledtider
na. Genom ändrat arbetssätt kan Ericsson 
komma långt, det visar det pilotprojekt inom 
ramen för TTC Global som genomförs i 
Tyskland, där leveranser av basstationer nu 
sker både snabbare och billigare än tidigare. 

Målet med omstruktureringsprogrammet är att hantera det på ett så positivt sätt som möjligt och försöka hitta bra alternativ för alla berör
da, säger Mats Dahlin, chef för affärssegmentet Nätoperatörer och Tjänsteleverantörer. Foto: Per Myrehed 

Även kunderna är nöjda, eftersom också 
deras arbete underlättas. 

- Service är ett annat område som vi ser 
över. Här omsätter vi över 20 miljarder kro
nor om året. Genom att förstå kundernas 
affärssituation och arbeta med dem som 
partner kan vi erbjuda en bra service, en 
service som de också är beredda att betala 
för. 

- Omstruktureringsprogrammet genom
förs för att vi ska kunna hålla konkurrenter
na stången och behålla vår ledande position. 

Förändringarna har påverkat och kommer 
att fortsätta påverka många medarbetare, 
både i Sverige och i udandet. 

- Vårt mål är naturligtvis att hantera detta 

på ett i grunden så positivt sätt som möjligt 
och försöka hitta bra alternativ för alla be
rörda. 

- Jag tycker också att vi har en bra grund 
för vårt arbete. Mycket går bra och inom fle
ra teknikområden och marknader är utveck
lingen för våra verksamheter positiv. Mobil
system går mycket bra. Under årets första sex 
månader hade vi en tillväxt på 43 procent, 
vilket är klart bättre än våra konkurrenters. 
Men det betyder inte att vi kan slå av på tak
ten, eller kvaliteten. Det visar AT&T:s beslut 
att ta in ytterligare en leverantör till sina mo
bilsystem. 

När det gäller nästa generations mobil
system, 3G, är Ericsson inne i en intensiv fas 

och det arbetas för fullt med många viktiga 
WCDMA-offerter. 

-Vi har en mycket god position inför det 
gigantiska förhandlingsarbete vi har framför 
oss. 

När det sedan handlar om GPRS som är 
operatörernas första viktiga steg mot 3G, är 
Ericsson nu inne i ett avgörande skede med 
många affärer. 

- Nu gäller det för oss att gå vidare och 
göra det bästa av de förutsättningar vi har. 
Hösten kommer att bli både tuff och spän
nande för oss alla, avslutar Mats Dahlin. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 
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VISSTE DU ATT... 

drygt 75 procent av de Ericssonanställda 
finns i tio länder. 

Länder med flest anställda 

1 Sverige 

2 USA 

3 Italien 

4 Storbritannien 

5 Kina 

6 Spanien 

7 Brasilien 

8 Nederländerna 

9 Mexiko 

10 Australien 
Totalt 103 700 an

ställda i över 100 länder. 
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Anders Igel ny 
chef för Esselte 
>• Anders Igel, före detta chef för vad 
som då kallades affärsområde Info-
komsystem, har utsetts till ny VD för 
Esselte. Sedan An
ders Igel lämnade 
Ericssonkoncernen 
i våras har han ar
betat som manage
mentkonsult, men 
också fått erbju
danden från före
tag utanför Sverige. 
Han sitter också i 
styrelsen för bli
vande Telia/Telenor. 

Anders Igel 

IT-tjänster i bilen 
- en ny marknad 
>• Ericsson Mobile Communications 
har ingått en strategisk allians med 
tyska Mannesmann VDO för att ut
veckla IT-tjänster för bilen, en mark
nad som bedöms ha mycket stora ex
pansionsmöjligheter. 

Prognoserna talar om att det redan 
år 2003 kommer att finnas mer än tio 
miljoner inbyggda telefonmoduler i 
bilarna, bara i USA och EU. 

Det handlar om olika kommunika
tions- och informationssystem. 

Till exempel Bluetooth, som är ett 
trådlöst lokalt nät för överföring av 
data mellan olika elektroniska enheter. 

Eller WAP-protokollet som gör det 
möjligt att snabbt ta hem Internet-in
formation till enkla mobiltelefoner 
med små displayer. 

Kombinationen av Ericssons kun
nande inom mobil kommunikation 
och Mannesmann VDO:s position 
som världsledande när det gäller inte
grerade informationssystem för bilar 
ska borga för en stark position på den 
växande marknaden. 

Ericsson inledde nyligen ett lik
nande samarbete med svenska Scania 
för integrerade IT-lösningar för last
bilar. 

Nytt IP-nät 
till Spanien 
>• Nu har den spanska befolkningen 
möjlighet att ringa och skicka e-post 
via Spaniens första landstäckande IP-
nät. Spanska teleoperatören Interoute 
Telecomunicaciones SA har installerat 
Ericssons IPT 1.6-system som står 
klart att använda sedan mitten av sep
tember. 

- Ett lyckat samarbete mellan 
Ericsson och Interoute ligger till 
grund för den snabba implementa-
tionen, säger Staffan Lindholm, på 
Ericsson Datacom Networks and IP 
Services. 

Kärnnätverket täcker åtta provinser 
i Spanien, bland annat: Madrid, Bar
celona, Valencia, Bilbao, Malaga och 
Cadiz. 

28 Gripen-flygplan 
i Sydafrikas beställning 
Sydafrikas regering tillkän
nagav den 15 september ett 
paket med beställningar och 
optioner på 28 Gripen-flyg
plan från Saab-British 
Aerospace och 24 skolflyg-
plan av typen Hawk från Bri
tish Aerospace. 

- Detta är en bekräftelse på att 
Gripen är internationellt konkur-
renkraftig. Sett ur Ericsson Mi-
corwave Systems perspektiv är 
det framför allt en bekräftelse på 
det fina jobb som medarbetarna 
utfört åt vår svenska kund; ett ar
bete som ofta skett i det tysta men 
som absolut förtjänar att lyftas 
fram nu, säger Lars Karlen, chef 
för Divisionen för Flygradar. 

Fast order 
Paketet omfattar fast order på nio 
tvåsitsiga och option på 19 ensit-
siga Gripen till det sydafrikanska 
flygvapnet. Den sydafrikanska 
Gripen-versionen kommer att 
utrustas för lufttankning samt in
nehålla utrustning från bland 
andra Grintrek Avitronics och 
Denel Aviation i Sydafrika. Vida
re ingår fast order på tolv tvåsitsi

ga Hawk 100 från British 
Aerospace och option på tolv. 

Sydafrikaordern har goda ef
fekter för Ericsson Microwave ut
över de ekonomiska intäkter som 
blir en direkt följd av de exporte
rade radarsystemen. 

- En exportorder som denna 
stärker oss i vår roll som radarle
verantör, och det gäller såväl in

för det svenska försvaret som in
ternationellt. Den underlättar 
också för vår svenska kund att 
satsa på framtida uppgraderingar 
till nästa generation radarsystem, 
fortsätter Lars Karlen. 

British Aerospace och Saab har 
vidare gjort ett gemensamt så kal
lat offset-åtagande gentemot den 
sydafrikanska regeringen, som 

Saab-British 
Aerospace har 
fått en stororder 
från Sydafrikas 
regering på 28 
Gripen-flygplan 
och 24 skolflyg-
plan av typen 
Hawk. 

innebär industrisamarbeten med 
såväl försvarsindustrin som öv
rig, icke försvarsrelaterad, in
dustri. Syftet är att generera 
tillväxt i den sydafrikanska eko
nomin under lång tid i form av 
ökad inhemsk försäljning, ökad 
export och investeringar. 

Britt-Marie Wihdén 

Kurt Hellström svarar på frågor 
Ericssons VD Kurt Hellström 
håller under hösten stormö
ten med chefer på olika håll 
inom koncernen. Syftet är att 
redogöra för Ericssons vikti
gaste utmaningar och svara 
på deltagamas frågor. 

En rad frågor och svar 
finns publicerade på intra-
nätet 

Mötesturnén startade i Kista den 
8 september där Kurt Hellström 
höll tal inför sammanlagt drygt 
tusen chefer och ledare. Bland 
annat gick han igenom halvårs
rapporten och de utmaningar 
som Ericsson står inför. Genom
förandet av koncernens omstruk
tureringsprogram, stärkta kund
relationer och att snabbare ta 
fram och sälja nya produkter (ti
me to market) är några av kon
cernens just nu viktigaste uppgif
ter. 

En stor del av mötestiden un
der turnén var avsedd för kom
mentarer och frågor. Flera av de 
frågeställningar och svar som 
finns publicerade på intranätet 
handlar om den koncernövergri-

pande omorganisation som gjor
des vid nyår. 

Tydlig rollfördelning 
Kurt Hellström betonar i sina 
svar att det bland annat krävs en 
tydligare rollfördelning hur affär
senheter och produktenheter ska 
arbeta tillsammans. 

En annan fråga handlar om hur 
det nya Londonkontoret påverkar 
den svenska organisationen. 

"Huvudkontoret ska inte flytta 
till London även om flera ansva
riga för koncernfunktioner kom
mer att arbeta både i London och 
i Stockholm. Jag kommer att ha 
kontor i båda städerna. Uppläg
get har ingen större påverkan på 
den svenska organisationen", sva
rar Kurt Hellström. 

Samordning av resurserna 
Vad gäller forskning- och utveck
lingsverksamheten förtydligar 
Kurt Hellström att det inom det
ta område pågår en koncentrer
ing och samordning av resurerna. 
Satningen på forskning och ut
veckling planeras vara på samma 
nivå som tidigare, det vill säga 

ERICSSON p 

Vykort har delats ut med uppmaningen att ställa frågor till Kurt. Vissa 
av frågorna kommer att behandlas på webbsidan. 

motsvarande cirka 15 procent av 
faktureringen. 

"Kompetens är nyckeln i det 
här och vi måste jobba närmare 
med andra på marknaden. Vi ska 
inte utveckla allting själva", för
klarar Kurt Hellström. 

Inom datakom är strategin att 
Ericsson ska vara en helhetsleve
rantör. 

"Vi arbetar med IP, tal över IP 

och andra datakomlösningar. Vi 
ska vara en leverantör av kom
pletta datalösningar och inte en 
nisch-leverantör" framhåller 
Kurt Hellström. 

Nils Sundström 
nils sundstrom@lme.ericsson.se 

Ka http://inside.ericsson.se/ 
leadership/ 
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Alla väntar 
påT28 

De svenska återförsäljarna fick besök av reklamfilmens utomjordiingar 
när de var med om att välkomna T28:ans ankomst nyligen. 

Efterfrågan pä Ericssons T28, 
är mycket stor just nu. Tele
fonen har tagits emot väl av 
marknad och press och Erics
son kan inte leverera sä 
många telefoner som åter
försäljarna vill ha. 

- Detta är inget nytt. Varje gång 
en ny telefon lanseras uppstår 
samma sak. Våra konkurrenter 
har samma problem, säger Jan 
Ahrenbring, marknadsdirektör 
för affärssegment Konsument
produkter. 

Att det inte skulle finnas till
räckligt av den nya T28:an på 
marknaden i början av hösten var 
alltså väntat. En brist på nyheter
na uppstår alltid, så väl för Erics
son som för konkurrenterna. 
Särskilt om det gäller en så väl 
emottagen och omskriven pro
dukt som T28. 

- För att omgående förse alla 
återförsäljare med de volymer de 
vill ha, skulle vi behöva tillverka 
och lägga upp ett miljonlager med 
telefoner. Det är omöjligt efter-

Foto: Lars Äström SOm det kostar för mycket. Våra 

konkurrenter är i samma situa
tion, säger Jan Ahrenbring. 

Lanseringen av T28 är en jät
tesatsning. Telefonen lanseras 
samtidigt i hundra länder och i 
varje land finns i genomsnitt 7000 
butiker. Bilden kompliceras av att 
det inte bara är T28 som lanceras. 
TIO ska också ut på marknaden, 
vilket även det innebär att fabriker 
måste ställa om sin produktion. 

Lanseras under hösten 

Omställningen från gamla pro
dukter till nya tar en tid, men som 
tidigare annonserats ska produk
tionen ha trappats upp till full 
skala senare under hösten. 

Mobiltelefonmarknaden ut
vecklas mycket starkt just nu. I 
början av året bedömdes försälj
ningen ligga på runt 220 miljoner 
telefoner under 1999. Den har 
under året reviderats flera gånger 
och idag ligger försäljningspro
gnosen på över 250 miljoner tele
foner globalt 

Mia Widell Örnung 
mia.widell@fme.ericsson.se 

Bredband till hemmen stort på Nätverksmässa 
Efter att ha legat relativt lågt i den heta 
debatten i Sverige kring bredband till 
hemmen, deltog Ericssons svenska för
säljningsbolag i en debatt i ämnet under 
mässan Networks Telecom 1999 i Stock
holm. 

- Bredband har blivit ett hett ord. Men vad det 
egentligen handlar om är en rad olika lösning
ar, som ger den här typen av service. Lösningar 
som Ericsson redan har, sa Karl Thedeen, 
marknadsföringschef på Sverigebolaget. 

Ericsson har en mängd olika tekniker och 
lösningar som erbjuder uppkopplingar med 
datahastigheter över två megabit per sekund. 
Exempelvis trådlös access, som så kallad LM
DS, eller access via kabel och fiber. Dessutom 
har Ericsson produkter för stomnätet som 

möjliggör de nya höghastighetstjänsterna. 
- Debatten är bra för Sverige eftersom det 

kan innebära att Sverige kan bli en av de ledan
de nationerna på området. Det är viktigt för 
den svenska konkurrenskraften, sa Karl The
deen. 

Flertal lösningar 

Debatten, där representanter från Cisco, 
StjärnTV, Cygate, Birka Energi, visade återigen 
att det råder mycket delade meningar om vil
ken typ av bredbandsaccess som blir den för
härskande. I en omröstning bland åhörarna 
var så kallad XDSL och kabelmodem populära 
accesslösningar, men flera av debattörerna på
pekade att det troligtvis kommer att finnas en 
mängd olika lösningar som ger bredbandsac-

Ericsson Sveriges monter handlade också 
mycket om bredbandsaccess. Här visades bland 
annat Ribbonet, som är en lösning från Erics
son Cables som handlar om att ge bostadsrätts
föreningar höghastighetsuppkoppling via fiber. 
Dessutom drog E-Boxen, det intelligenta tele-
fonjacket, till sig stor uppmärksamhet. 

- Vi har haft fyra-fem raders kö för att fä en 
visning, säger en av monterpersonalen. De 
flesta undrar "när får jag det här i mitt hem" 
och "hur mycket kommer det att kosta". Att det 
är en öppen standard är också något som folk 
gillar, eftersom det blir lätt för tredjepartsut-
vecklare att ta fram tjänster, något som knappt 
finns idag. 

Mia Widell Örnung 
mia.widell@lme.ericsson.se 

Alla Enterprise Systems lösningar på en plats 
Den 14 september slogs portarna upp 
till den nya permanenta utställningen 
som visar Ericssons företagslösningar. 
Det första som möter besökaren är en 
konceptmodell av framtidens kontor. En 
platt bildskärm, ett tangentbord, ett he
adset och en beväm fåtölj - det är det 
hela. Allt är naturligtvis trådlöst 

Utställningen finns på Augustendalsvägen 21 i 
Nacka Strand och det är Pernilla Westberg vid 
affärsenheten Enterprise Systems som driver 
detta projekt. 

- Det är viktigt att poängtera att detta inte är 
en allmän utställning som alltid är öppen. Alla 
besök måste förbokas och kostar också en 
slant, säger Pernilla Westberg. Vi kundanpas-
sar besöken och engagerar våra mest professio
nella presentatörer. 

I ett flertal besöksstationer visas Ericssons 
samlade utbud riktat till företagskunderna. 

Där den nya IP-växeln WebSwitch de
monsteras kan besökaren pröva hur bra kvali
teten är på ett IP-telefonisamtal. 

I en annan station presenteras allt inom om

rådet personlig effektivitet. En modern trådlös 
kontorsmiljö, där DECT-telefon och headset 
liksom datorstödda telefonilösningar är själv
klara redskap. 

Företagslösningar från övriga Ericsson-gre
nar kompletterar Enterprise Systems utbud. 
Bland annat visas en lösning för det fullt ut vir
tuella och givetvis mobila kontoret från Erics
son Wireless Internet. 

Ett annat komplement är den mycket upp
märksammade trådlösa allt-i-ett-lösningen 
GSM on the net från Ericsson Radio Systems. 

En hel panel har byggts upp för att demon
strera ett valutahandelssystem baserat på platt
formen MD110 FS. En annan visar en larm-
central baserad på MD110 CS. 

Ett mycket naturtroget Call Center i form av 
det nya serverbaserade Next CaU Center är en 
annan av attraktionerna. De första applikatio
nerna har just rullats ut till kunderna. 

Flera olika applikationer inom området da
torstödd telefoni finns med, liksom övervak
ningssystemet DNA (Dynamic Network Ap
plication) i full operation. 

Det mesta i Enterprise Systems Showroom 
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Nyligen öppnade utställningen i Nacka 
Strand som visar Ericssons företagslösningar. 

Foto: Lars Aström 

har byggts upp på den plattform som i våras 
gjorde tjänst på CeBIT-mässan i Hannover. 

Thord Andersson 
thord.andersson@ebc.ericsson.se 

Eä För bokning använd e-mail-adressen: per-
nilla.westberg@ebc.ericsson.se Tel: 422 18 79. 
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Swen 
Nilsson 
... fabrikschef i Kumla, där flera 
av Ericssons senaste telefon
modeller tillverkas. Marknadens 
sug efter framför allt T28 är 
enormt men även andra model
ler måste fram snabbt 

>• Hur går det med de nya telefon
erna? 
- Vi jobbar just nu för högtryck. Det 
är ju inte bara T28 som vi producerar, 
utan TIO, som också rullas ut nu och 
Ute A1018. T18, som lanserades före 
sommaren, kräver fortfarande ök
ningar. Det är en massiv satsning. I 
början tog Kumla ensamt hand om de 
nya produkterna, men nu trappas pro
duktionen successivt upp vid våra 
andra fabriker, i exempelvis i Linkö
ping och i Asien. Efter nyår ska trycket 
på oss i Kumla var mer mänskligt, sä
ger Swen Nilsson, fabrikschef. 

> Vad har ni gjort för att klara tryck
et? 
- Sedan början av sommaren har vi ta
git in ungefär 500 personer extra i pro
duktionen. Många är visstidsanställda 
under några månader, andra hyrs in 
från rekryteringsföretag eller från 
andra företag i området som just nu 
inte har så mycket att göra. Vi har till 
exempel 50 personer från Volvo i Hall
sberg. Vi behöver dessutom ytterligare 
en del personal den närmaste måna
den. 

> Varför anställer ni inte fast per
sonal istället? 
- Vi kan inte göra det eftersom det är 
en tillfällig uppgång. Det vore inte rätt 
när vi vet att trycket lättar efter nyår. 
Uppgången beror inte bara på att vi 
introducerar nya produkter, utan ock
så på att det alltid är hektiskt under 
fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet är 
traditionellt sett en försäljningstopp. 
Vi har kommit överens med vår fack
liga organisation att under denna pe
riod ta in visstidsanställda. 

>• Varför förlägger man inte från bör
jan mer produktion till de andra 
fabrikerna? 
- Historiskt sett har det varit så att 
Kumla tagit väldigt mycket av de nya 
produkterna. Det är här den stora, 
breda kompetensen finns. Men nu 
håller vi på att bygga upp kompetens i 
andra delar av världen, så att även 
andra fabriker ska kunna vara med 
från starten av en industrialiserings
fas. När det gäller T18, till exempel, 
fabriken i England tagit ett stort an
svar, säger Swen Nilsson. 

Mia Widell örnung 
mia.widell@lme.erksson.se 

mailto:mia.widell@fme.ericsson.se
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Projektledarutbildning 
på högskolenivå, 10 poäng 

Vill du bli en bättre projektledare? Tydligare, 

mer "peppande" och säkrare pä planering och 

genomförande? 

Skynda dig och läs vidare. 

Tillsammans med Karlstads Universitet er

bjuder Ericsson Project Management Institute 

inom Ericsson Business Consulting AB en 

skräddarsydd 10 poängs projektledarutbild

ning bara för dig som arbetar inom Ericsson. 

Det blir en kombination av praktisk metod 

och akademisk teori, där utbildningar kring bl a 

PROPS varvas med föreläsningar av personlig

heter från Ericsson, högskolor och universitet. 

Vi börjar redan vecka 5, 2000 och håller på 

t o m vecka 4 , 2001 . Antalet dagar för delkurser 

och föreläsningar är cirka 22, dessutom får du 

räkna med en hel del egen tid för inläsning. 

Föreläsningarna är förlagda till Karlstad och 

PROPS-utbildningarna till Karlstad, Stockholm 

samt kursgård. Avgiften är 86 000: - exklusive 

moms. Kostnader för föreläsningslitteratur, 

resor, logi etc tillkommer. I avgiften ingår med-

lemsskap i Project Networking. 

Utbildningen ges på högskolenivå A, vilket 

innebär att du måste uppfylla grundläggande 

behörighet för högskolestudier. 

Antalet platser är begränsat till 20. Utbild

ningen genomförs på svenska. 

För anmälan och mer information kontakta oss 
på Ericsson Project Management Institute. 
Telefon: 054-29 42 58, fax: 054-29 40 06 
E-mail: epmitrain@bct.ericsson.se 

Du kan också få information om våra utbildningar 

på http://epmi.ericsson.se 
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Snart kan de 
konvertibler som 
Ericsson erbjöd 
sina anställda 
1997 konverteras 
till aktier. 

Snart möjligt 
att konvertera 
Det konvertibellån som Ericsson erbjöd 
anställda hösten 1997 kan från och med 
den 19 november i år konverteras till aktier. 

Redan tidigare har det varit möjligt att sälja konver
tiblerna. När det är bäst art konvertera, om överhu
vudtaget, är det ingen som med säkerhet kan säga 
idag. Det beror dels på hur Ericssons värde på börsen 
utvecklas, dels på aktieutdelningens storlek i förhål
lande till konvertibelräntan. Sista datum för konver
tering är den 30 maj år 2003. Har du inte konverterat 
då eller sålt konvertiblerna får du tillbaka det belopp 
du lånat ut till Ericsson, oavsett vad konvertiblerna är 
värda. 

En konvertibel ger dig rätt att konvertera den till en 
aktie till ett förutbestämt belopp. I detta fall 236 kro
nor. Om aktiekursen är högre än 236 kronor, är det i 
princip lönsammare att byta till sig en aktie än att få 
tillbaka de pengar du lånat ut till företaget. 

Du kan också sälja konvertibeln. Då är det den som 
köper konvertibeln som riskerar att börskursen går 
ner eller kan tjäna pengar om börskursen går upp. 
Hur mycket konvertiblerna är värda kan du se i tid
ningen eller på Ericssons hemsida om konvertibellå
net på intranätet. 

Om du lånat pengar till konvertiblerna, kommer 
banken att kräva tillbaka pengarna så fort du väljer 
att konvertera till aktier eller när du säljer konvertib
lerna. För de flesta betyder det i praktiken att man 
måste sälja delar av aktierna så fort de konverterats 
för att betala tillbaka lånet. Den som finansierat kon
vertiblerna på egen hand kan först konvertera och se
dan avvakta med att sälja aktierna. 

Så här gör du för att konvertera till aktier: 

För att konvertera dina konvertibler till aktier vänder 
du dig till den bank eller det institut som förvaltar 
ditt VP-konto. För dig som lånat pengar till konver
tiblerna är det i regel samma bank som lånat ut peng
arna. För de större svenska bankerna finns telefon
nummer och namn på intranätet. Där finns även 
blanketter att skriva ut. Om ditt bankkontor inte 
känner till hur de ska göra, be att de kontaktar sin 
emissonsavdelning. Räkna med att det tar fyra till åt
ta veckor att genomföra konverteringen. 

Om du lånat till konvertibelaffären, måste lånet 
betalas tillbaka så fort du konverterat till aktier. 
Detta betyder att det finns en viss risk att kursen 
kan gå ner under handläggningstiden för konverter
ing. I värsta fall kan det betyda att de aktier du får är 
värda mindre än konverteringskursen och inte 
räcker till att betala lånet. Du kan därmed bli skyl
dig pengar. 

Så länge du har konvertibler, betalar Ericsson en 
årlig ränta för de pengar du lånat ut till Ericsson. När 

du konverterar till aktier har du istället rätt till aktie
utdelning. Det är inte möjligt att fä både ränta och 
utdelning för samma period. Det kan vara värt be
sväret att jämföra storleken på räntan på konvertib
lerna med den utdelning du skulle få på motsvarande 
aktier när du väljer tidpunkt för konvertering. 

Att kolla konvertibelkursen: 

I tidningarna och på Ericssons hemsida finns Erics
sons personalkonvertibel noterad. Den har namnet 
Ericsson Konv K3B. Konvertibelkursen anges som ett 
index, där 100 är lika med konverteringskursen. Om 
konvertibelkursen är 120, betyder det att någon är 
beredd att betala 20 procent mer för att ta över dina 
konvertibler än vad de ursprungligen kostade. Alltså 
236 kronor plus 20 procent, (0,2 x 236= 47:20). Du 
får då alltså 283:20 för varje konvertibel. 

För att tjäna pengar på konvertiblerna måste du 
sälja konvertiblerna eller de aktier du fått vid konver
tering till en högre kurs än 236 kronor, vilket är vad 
du betalade om du köpte konvertiblerna när de gavs 
ut. Har du lånat pengar för att köpa konvertiblerna 
måste du även räkna med räntekostnaden. Grovt 
räknat är den fem kronor mer per konvertibel och år 
än konvertibelräntan. Det betyder att Ericssons börs
kurs måste vara minst fem kronor över 236 kronor 
för varje år som du ägt konvertiblerna för att kunna 
sälja med vinst. Det tidigaste datum du kan konver
tera till aktier är två år efter introduktionen. Alltså 
måste börskursen ligga på över 246 kronor för att du 
ska kunna tjäna pengar på att sälja aktierna. Räkna 
även in att bankerna tar ut en avgift för att sälja akti
erna. 

Patrik Linden 

patrik.linden@lme.ericsson. se 

t 3 http://inside,ericsson.se/convertibles 

SA MANGA AKTIER FAR DU 

När de anställda erbjöds att teckna personalkonver-
tibler gick det att välja belopp. Nedan ser du hur 
många aktier du får vid konvertering, beroende på 
hur mycket pengar du lånade ut 

Belopp i kronor 

9 440 
23 600 
49 560 
75 520 
99 120 

125 080 
145 347 

Antal B-aktier 

40 
100 
210 
320 
420 
530 
615 

mailto:epmitrain@bct.ericsson.se
http://epmi.ericsson.se
http://inside,ericsson.se/convertibles
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Messaging-over-l P 
storstädar i e-posten 
Ericsson lanserar en ny pro
duktfamilj för enhetlig med
delandehantering. Via ett IP-
baserat nät för meddelande
hantering ska e-post, fax, 
röstmeddelanden och SMS 
kunna skickas och tas emot 
via valfri terminal. Produkt
familjen riktar sig till opera
törer som vill erbjuda sina 
kunder en komplett lösning 
för meddelandehantering. 

Räknar vi alla de meddelanden vi 
tar emot varje dag, inklusive 
e-post, vanlig post, telefonsvarar-
meddelanden, fax, SMS-medde-
landen, postit-lappar med mera, 
uppgår det ofta till över hundra 
stycken. Ett grundläggande pro
blem när meddelandena ska tas 
emot, besvaras och inte minst ar
kiveras är att de har så olika for
mat. Hur tar du emot fax när du 
bara har din mobil? Hur håller du 
reda på en två månader gammal 
brevväxling via e-post och fax om 
vartannat? 

Produktfamilj 

Ericsson lanserar nu en produkt-
familj för enhetlig meddelande
hantering. Tanken är att alla in
kommande meddelanden landar i 
en central databas från vilken de 
kan hämtas med valfri åtkomst
metod. Exempelvis kan såväl ett 
inkommet fax som ett röstmed
delande hämtas via e-postklien-
ten. Alla meddelanden, oavsett 
ursprungsformat, lagras som 
e-postmeddelanden. För fax och 

Ericsson lanserar nu en produktfamilj för enhetlig meddelandehantering. Tanken är att alla inkommande 
meddelanden landar i en central databas. Ilustration: Kerold Klang 

röstmeddelanden innebär det att 
de lagras som bilagor (attach
ments). 

Konceptet kallas Messaging-
over-IP. Tanken är att meddelan
den hanteras i ett IP-baserat nät
verk, på vilket meddelandedata
baser (message stores) och åt-
komstservrar (access servers) skö
ter det praktiska, medan ett an
vändarregister (messaging user 
register) sköter det administrati
va. Meddelandenätet kopplas via 
gateways till Internet, kundens IP-

nät, mobiltelefonnät, fasta tele
fonnätet och så vidare. Det är 
också förberett för framtida infra
struktur som 3G-mobilkommu-
nikation. 

Lyssna på e-posten 

Först ut bland Messaging-over-
IP-produkterna blir SMS följt av 
Unified Messaging och Wireless 
e-mail. Unified Messaging samlar 
alla meddelanden i en databas 
varifrån slutanvändarna kan 
hämta upp röst- eller textmedde

lande via exempelvis en telefon el
ler från en dator. En inbyggd röst-
syntesfunktion (text-to-speech) 
gör det möjligt att exempelvis 
lyssna av sin e-post i bilen på väg 
till jobbet. Wireless e-mail är en 
SMS-, WAP- eller webbaserad lös
ning som gör det möjligt att läsa 
och skicka meddelanden från en 
trådlös terminal. 

Rikard Westman 

© www.ericsson.se/messaging 

JAS 39 Gripen 
lockade folk i Kista 
- En häftig grej och jätte
spännande, det var tekno-
logen Henrik Jonssons kom
mentar när han kröp ned i 
attrappen till JAS 39 Gripens 
cockpit som under en dag 
visades i Kista centrum. 
Det var Ericsson Saab Avio
nics AB i Kista som med en 
utställning den 2 september 
presenterade sig som en 
attraktiv arbetsgivare. 

Ericsson Saab Avionics AB som 
har 400 anställda i Kista behöver 
fler duktiga tekniker och initiati
vet till utställning hade tagits av 
personalenheten. 

- Vi tycker det här var ett bra 
sätt att både marknadsföra oss 
som företag och rekrytera medar
betare, säger Irene Adenborg på 
personalenheten. 

- Här i Kista finns ett flertal fö
retag inom elektronikområdet 
och även KTH och Stockholms 
universitet har verksamhet ett 
stenkast från Kista centrum. 

Det var ingen tvekan om att 
Ericsson Saab Avionics fick upp
märksamhet och störst var träng
seln runt JAS 39 Gripen, där unga 

Henrik Jonsson, som går tredje 
året på KTH, passade på att prov-
sitta JAS 39 Gripen. Lars-Erik 
Ousbäck på Ericsson Saab Avio
nics berättade om de produkter 
som företaget levererar till flyg
planet Foto: Lars Åström 

killar, teknologer och lite äldre 
herrar trängdes för att titta. 

Gunilla Tamm 

Eva Salomonson är 
projektledare för WCP-
projektet, som drivs på 

GSM-system. 
Foto: Per Myrehed 

Seminarium med si 
på förbättringsarbete 
CSM-systems stora projekt 
för bättre ledtider och högre 
kvalitet WCP, World Class 
Provisioning, samlade ny
ligen 65 designchefer från 
hela världen. 

Målet är att etablera ett fungeran
de förbättringsarbete för att hal
vera ledtiden, tiofaldiga kvaliteten 
och fyrdubbla produktiviteten. 

Projektet startade i januari 1998 
och ska pågå tre år. 

- Vi har nu kommit halvvägs 
och det är dags att föra ut projektet 
brett i organisationen, berättade 
Eva Salomonson, projektledare för 
WCP. Idag är ungefär 600 medar
betare på något sätt engagerade i 
projektet och när det sedan ge
nomförs kommer 8 000 personer 
att beröras. Inom ramen för WCP 
har ett 30-tal pilotprojekt drivits. 

En av talarna under seminariet 
var Per-Arne Sandström, chef för 
GSM-system. Han uppmanade 
deltagarna att se förbättringar 
som en självklar del av arbetet 
snarare än att se det som ett sepa
rat projekt. 

WCP-projektet ska leda till både 
nya sätt att arbeta och att tänka. 
En viktig del i ett nytt arbetssätt är 
att skapa tvärfunktionellt lagarbe
te. I projektet ingår även flera frå
gor inom personalområdet till ex
empel olika typer av belöningar 
och former för att stimulera me
darbetarnas utveckling och läran
de. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

K 3 http://gsmsystems.ericsson.se 
/wcp 

Alla som ska klättra upp i master eller 
utföra andra arbeten på hög höjd 
måste ha gått igenom en klätterut-
bildning. 

Ingen 
klättring 
utan kurs 
Alla som ska klättra upp i master 
eller utföra andra arbeten på hög 
höjd måste ha gått igenom en 
klätterutbildning och vara försed
da med rätt utrustning. Annars 
riskerar deras chefer hårt straff 
om det skulle hända en olycka. 
Detta enligt de nya säkerhetsreg
ler som Arbetarskyddsstyrelsen 
just tagit fram. 

Dessa bestämmelser berör förstås 
Ericsson, som globalt har hundratals 
installatörer som klättrar i master, ofta 
cirka 100 meter höga, eller på tak och 
på väggar för att montera radioutrust
ning. På enheten för GSM-system har 
man därför tillsammans med Crux och 
Teracom tagit fram en ny klättermetod 
och ett kurspaket, som omfattar en 
halvtimmes videofilm, en pärm om sä
kerhet med mera. 

- Videon finns i första skedet på eng
elska och svenska, men läggs sedan på 
CD och finns då även på franska, 
spanska, tyska och mandarin (kinesis
ka), säger Curt Löfqvist, från Ericsson, 
GSM-system, som medverkat vid 
framtagningen av videofilmen. 

Klätterkursen handlar förstås om fy
sisk säkerhet. Att man alltid ska vara 
två personer till exempel. Den som 
ramlar och blir hängande i säkerhetsli
norna har nämligen inte lång tid på sig 
att bli räddad, eftersom han snabbt får 
problem med blodcirkulationen. Ett 
viktigt avsnitt är alltså hur man räddar 
en person i nöd. 

Tid och pengar 

Men kursen handlar också om tid och 
pengar. Det går betydligt snabbare att 
arbeta med rätt utrustning. Till exem
pel på väggar, som är ett rätt nytt om
råde för Ericsson. Med de nya hjälp
medlen hissar man sig ner från taket 
och behöver då inte längre spärra av 
vägar och använda kranar för att kun
na montera antenner eller basstationer 
på väggar. 

Videofilmen "Safe Climbing", som 
främst är till för berörda chefer, kan 
beställas från memoid ERAKOP som 
KTE 110 05/OlSv eller KTE 110 05/01 
En. 

Lars Cederqu ist 
lars.cederquist@lme.ericsson.se 
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mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
http://gsmsystems.ericsson.se
mailto:lars.cederquist@lme.ericsson.se


Need a Fast-track to 
TCP/IP Knowledge? 

Today when the telecom and datacom businesses are 
merging together, it's crucial for both you and Ericsson to have 
deep knowledge about data communication. 

This course package will give you: 
• a cost-effective fast-track to TCP/IP 
• real hands-on experience of working with TCP/IP 

CD01, Datacom and IP Fundamentals, 2 days, 
Start with this CD course if you have little prior knowledge on data communication and IP. 
Price 800 SEK. 

CD02, Configuring TCP/IP Networks, 1 day, 
This CD course gives you detailed information on how an IP network works. 
Price 900 SEK. 

WKS TCP/IP Hands-on Workshop, 1 day 
Gives you hands-on training in setting up and working with TCP/IP networks. 
Small group where you can ask the questions you need answered. Price 4000 SEK. 

Dates: 
Look at the web, new dates are coming up regularly. Planned for 1999 
are at least Sept: 16th, 17th , Oct: 1st, November 11th, 25th, December16th. 

How to sign up: 
You can sign up for an three, or one only depending on your prior knowledge. 

2. click on JLJotecneL 
3. Click on CD01 Datacom and IP Fundamentals, 

CD02 Configuring TCP/IP Networks or 
WKS TCP/IP Hands-on Workshop 

^ In the same area you will also find other courses or 
ERICSSON ^ seminars about IP, WAP etc that might interest you. 
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VR: Snålar på energin. 

Men inte på något annat, 

03 

S 

(VR: MIPS and more) 

+ N E C 

Den gamla fina telefonen: 
något att tala i. Men om du inte 
bara vill tala och lyssna har 
du slagit fel nummer. 

64-bit VR.processor baserad 
pä MlPS-arkitektur, till exempel, 
där kärnan har sensationella 
ultra-low-power-värden 
på upp ull 1,250 Mips/watt. 

Webphone är som att vara mitt upp i 
smeten: den överför data både muntligt, 
skriftligt och visuellt. Men man kan 
ändå slå fel nummer. 

Somliga regler är till för att 
brytas. "En snabb dator kräver en hög 
strömförbrukning" är en av dessa. 
Och nu har vi brutit mot den regeln 
med vår VR-familj. För en 64-bit 
RISC processor som VR41XX sätter 
stop för höga elkostnader. Men gör 
annars allt för en snabb databe
handling. 

Detta är möjligt tack vare MIPS 
arkitekturen, vår CMOS teknologi 
med minsta möjliga geometri och 
den statiska utformningen. På så sätt 
kan vi nå upp till 1.250 Mips/watt. 
Det är sensationellt, för nu kan sta
tionära apparater bli mobila. Eller 
bli snabbare. Eller bådadera. 
Tveka inte att fråga: 
NEC Electronics (Europe) GmbH, 
Internet: www.nec.de 
E-post: VRinfo@ee.nec.de 

R I S C by N E C : 
K n o w - h o w 2 

http://www.init.se
mailto:info@init.se
http://www.nec.de
mailto:VRinfo@ee.nec.de
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England vill bli störst 
på elektronisk handel 
Den brittiska regeringen 
presenterade under förra 
veckan en plan på hur 
Storbritannien ska bli 
världens bästa land för 
elektronisk handel. 

Regeringen har tagit fram en 
rapport med det talande nam
net e-commerce@its.best.uk. 
Rapporten innehåller 60 för
slag som ska göra Storbritan
nien till en kraft att räkna med 
inom elektronisk handel. 

Man har tillsatt en särskild 
minister för småföretag och 
elektronisk handel. Hon heter 
Patricia Hewitt och var tidiga
re Storbritanniens ambassa
dör i Australien. Hon får hjälp 
av ett särskilt sändebud för 
dessa frågor, Alex Allan. Båda 
två ska driva premiärminister 
Tony Blairs visioner i dessa 
frågor. 

Rapporten har identifierat 
fyra hinder som måste lösas: 
Det saknas ett juridiskt ram
verk för frågor om elektronisk 
handel. 

Likaså saknas det förståelse 

Den brittiska regeringen har tillsatt en minister med särskilt ansvar för elektronisk handel. Det är 
ett led i ambitionen att göra Storbritannien till världens bästa land för elektronisk handel. 

Foto: Lars Äström 

för frågor kring elektronisk 
handel och vilka möjligheter 
det erbjuder. Det saknas också 
konkurrens på accessmarkna
den i Storbritannien och för

troende från allmänheten för 
att göra transaktioner över 
nätet. 

En lag som ska godkänna 
elektroniska signaturer är 

också på gång i Storbritan
nien. 

Patrik Linden 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

BT stärker ställningarna 

BT satsar utomlands. Med 
samarbetet med amerikanska 
AT&T har expansionen tagit 
fart Foto: Lars Aström 

De storstilade planerna 
på en sammanslagning 
mellan den amerikanska 
operatören MCI och eng
elska British Telecom 
grusades sommaren 1997. 
Då såg det ut som om BT 
skulle få det svårt att 
lyckas på den interna
tionella marknaden. Men, 
BT hittade en ny partner 
i sin rival AT&T. 

De två telegiganterna kom 
1998 överens om att samar
beta på den internationella 
marknaden. Det samarbetet 
har resulterat i försäljning på 
10 miljarder US dollar 

BT har även satsat på att kö
pa in sig i andra operatörsbo

lag i världen och äger idag de
lar i 64 olika bolag. 

När BT satsar utomlands är 
det främst i Europa, Nord
amerika samt Asien och Stilla-
havsområdet. Tanken är att 
komma in på dessa markna
der genom att arbeta med lo
kala partners. 

I Europa har BT ett joint 
venture i alla större europeis
ka länder. Totalt har dessa bo
lag tagit hem elva licenser för 
mobil- och fast telefoni. BT:s 
taktik kan sammanfattas 
"Think Global, Act Local". BT 
tenderar att satsa på nystarta
de operatörsbolag istället för 
att köpa in sig i före detta 
monopoloperatörer. 

På hemmamarknaden i 

Storbritannien satsar BT 
starkt inom mobilt och Inter
net. I Asien har BT köpt 
mobiloperatörer i Sydkorea, 
Malaysia och i Hongkong. I 
juli i år skrev BT under ett 
kontrakt med China Telecom 
om att distribuera Concert, 
BT:s internationella gren. Idag 
är Kina en stängd marknad för 
udändska bolag, men BT sä
ger att de kommer att vara en 
av de första som går in på den 
kinesiska marknaden, när den 
öppnas. 

BT är en av världens snab 
bast växande operatörer och 
en viktig kund till Ericsson. 

Patrik Linden 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

BRANSCHNYTT 

IBM säljer av 
nätutrustning 
>• IBM planerar att dra sig ur 
marknaden för nätutrustning 
genom en överenskommelse 
att sälja dessa delar till Cisco 
och i fortsättningen fungera 
som distributör för Cisco, när 
det gäller lösningar som ut
vecklats gemensamt mellan 
de bägge företagen. 

I överenskommelsen ligger 
att Cisco betalar 300 miljoner 
US-dollar för IBM:s patent 
och Cisco förbinder sig sam
tidigt att köpa komponenter 
av IBM för 2 miljarder US-

dollar under de kommande 
fem åren. 

BT köper 
italienskt 
>• Brittiska operatören BT 
har tillkännagivit att man kö
per 32,5 procent av den itali
enska Internetleverantören 
I.Net för 13 miljoner pund. 

BT har redan intressen i 
Italien genom delägarskap i 
Albacom, en fast telefoniope-
ratör, och Bluetel, Italiens 
fjärde mobiloperatör. 

I.Net har cirka 3 500 stora 
och mellanstora företag som 

kunder, inkluderat den itali
enska börsen och tidningen 
La Republica samt det kända 
klädföretaget Benetton. 

Polen delar ut 
1800-licens 
>• Polens näst största mobil
operatör Polkomtel fick nyli
gen en andra licens för 1800-
bandet. Detta skedde en må
nad efter att Polens största 
mobiloperatör, Polska Tele-
fonia Cyfrowa, fick en liknan-
den licens. 

Den polska mobilmarkna
den har vuxit snabbt och ha

de förra året 1,5 miljoner an
vändare mot 50 000 använda
re för fem år sedan. Markna
den kommer att bli dubbelt 
stå stor inom tre år enligt 
prognoserna. Polkomtel ägs 
av Tele Danmark, AirTouch 
och den polska kopparprodu
centen KGHM Polska Miedz. 

Den polska teleministern 
Macieij Srebro har också 
meddelat att en licens för fast 
långdistanstelefoni kommer 
att auktioneras ut för att öka 
konkurrensen. Det ingår som 
ett led i ambitionen att öka 
telefontätheten från dagens 
20 till 30 telefoner per 100 in-
vänare. 

Internethandeln 
lockar Asien 

D 
et är hög tid för Ericsson att på allvar hoppa 
på Internettåget i Asien. När alla IT-resurser 
blir lediga att göra annat än att ta hand om 

milleniumpaniken kommer asiatiska organisatio
ner att ägna sin kraft åt elektronisk handel och leve
ranskedjans integration med Internet. I Europa och 
i USA har samarbetet med innehållsföretag redan 
börjat. I Asien växer Internetanvändandet nu sta
digt och det gäller för Ericsson att vara med och ta 
ledningen. 

I SLUTET AV 1998 fanns ungefär 15 miljoner Inter-
netanvändare i Asien. Marknaden väntas växa med 
runt 40 procent årligen under de närmaste fem 
åren till 64 miljoner år 2003. Tillväxttakten är dub
belt så snabb som USA:s, som brukar vara det land 
man jämför med i Internetsammanhang. 

Marknaden för applikationer inom elektronisk 
handel i Asien och Stillahavsregionen, förutom Ja
pan, översteg 20,8 miljoner i inkomster för 1998, en 
ökning med över 100 procent frän 1997. 1998 bör
jade den starka tillväxten för denna marknad i regi
onen. Allt fler organisationer och deras IT-experter 
köper in programvara för elektronisk handel hellre 
än att utveckla egna applikationer för e-handel. In
nehåll, affärsrelationer, en bättre kundkontakt och 
lokal touch och känsla är mer än något annat nyck
eln till marknaden för elektronisk handel i Asien. 

INTERNETPORTALERNA väntas ha stor makt över In-
ternettrafiken. Följaktligen är det naturligt för dem 
att styra sina besökare till sina egna knutpunkter 
för e-handel, vilka i många fall är byggda med egna 
produkter. 

Leverantörer kommer att märka att en av nyckel
faktorerna till framgång på den asiatiska markna
den är lokal anpassning. Sajter på det lokala språ
ket, med lokalt innehåll och en grundlig förståelse 
för den lokala kulturen som stimulerar inköp på 
nätet är en förutsättning för framgång. 

Inkomsterna för portalerna måste antingen 
komma från reklam eller elektronisk handel. Före
tag som China.com, Sina.com och Asia World Onli
ne är de främsta exemplen på den nya sortens asia
tiska portaler, som har stora visioner. De konkurre
rar med de stora namnen, så som Yahoo och AOL, 
som är fast beslutna att med sin expertis bryta sig in 
på den asiatiska marknaden och lokalt anpassa 
tjänsterna. De lokala företagen har en fördel. De 
riktar in sig mot tydligt definierade målgrupper av 
surfare, kineser och filippiner i hela världen. De asi
atiska portalerna har mycket att vinna, eftersom 
asiater instinktivt kanske hellre väljer en portal 
med asiatiskt varumärke. 

Så var passar Ericsson in i detta? Mobila portaler 
och mobil elektronisk handel håller snabbt på att 
bli nästa stora fluga. Aktiekurser, e-post, nyhets
rubriker, filmrecensioner, etc, blir åtkomligt med 
mobiltelefonen. Portalföretagen har ett naturligt 
intresse av att även ta sig in i den trådlösa Internet-
världen. 

DE FLESTA LEVERANTÖRER av lösningar för elektro
nisk handel och innehåll blickar entusiastiskt mot 
leverantörer av utrustning för mobiltelefon!. Våra 
kunder på operatörssidan frågar oss nu om hjälp 
och råd. Det är dags för Ericsson att hoppa på tåget 
för denna gryende marknad och ta ledningen här. 
Vår unika försäljningsposition är att erbjuda mer 
än enbart maskinvara. 

Det handlar om att bygga relationer med portal
företag, webbutvecklare och innehållsföretag för 
att bredda vår portfölj och därmed bli en utomor
dentlig spelare på denna arena. Vi kommer att vin
na på att skapa denna nya marknad, inte bara följa 
efter. 

Sirpa H Ikola är omvärldsanalytiker med ansvar 
för Asien och Stiliahavsområdet 

mailto:e-commerce@its.best.uk
mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://China.com
http://Sina.com


SMÅ TEMPERATURGIVARE UPPTAR 
ENDAST EN PROCESSORPORT 

Enkelt direkt digitalt gränssnitt för period-, 
frekvens- och tidsignaler 

Temperaturgivarfamiljen MAX6575/MAX6576/MAX6577 förmedlar temperaturvär
det till en mikroprocessor med en enda linje. Kretsarna har en noggrannhet på 
±0,8°C (max ±3°C) vid rumstemperatur. De enkelmatas med +2.7V till +5,5V och 
finns i små SOT23-6-kapslar. 
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Realistisk övning gav 
hektiskt dygn 

Ett ruvande virus 
hotade ett av Ericssons 
system globalt vid 
övergången till den 
nionde september. Det 
var en av de påhittade 
händelserna i 
Ericssons general
repetition inför 
millennieskiftet som 
utfördes den 8-9 
september. 

R unt om i koncernen deltog personal 
från supportorganisationen, kundan
svariga och informationsavdelningar i 

den jättelika övningen. I Stockholm fanns 
Ericssons ledningscentraler för olika kund
grupper för att sammanställa informa
tionsflödet internt och externt. Kommuni
kationen där emellan skedde bland annat via 
videokonferens och lokalerna hade egen 
strömförsörjning som en extra säkerhets
åtgärd. 

Via dataskärmar, telefonsamtal och med 
ständig bevakning av nyhetskanalerna vad 
som hände i omvärlden rullade Ericsson 
igång sin stora millennieövning. Allas fokus 
riktades först mot Nya Zeeland, som var det 
första större land som passerade midnatt 9/9 
1999 - svensk tid klockan 14. 

Virushot och oroliga kunder 
I det påhittade scenariot ingick både lokala 
strömförsörjningsproblem, kraschade da
tornät, globala virushot och oroliga kunder. 
Utanför övningen spreds dessutom ryktet i 
ett sydamerikanskt land, att Ericssons öv
ning i själva verket var verklighet. 

Realismen i övningen var det sålunda ing
et fel på. Ansiktsuttryck och engagemang av
slöjade, att deltagarna tog alla uppgifter på 
största allvar. 

- Det här var en nödvändig och nyttig öv
ning. Eftersom arbetet är händelsestyrt räck
er det inte enbart med teoretisk planering. Vi 
måste jobba ihop praktiskt för att se hur ar
betet verkligen fungerar. Nu gick inga större 
saker på tok, men som i alla övningar finns 
utrymme för förbättringar i våra interna 
processer, säger Hugo österlund, en av team
ledarna för ledningscentalen på Ericssons 
huvudkontor på Telefonplan i Stockholm. 

På Telefonplan samlades all information 
in och bearbetades för att skickas ut i form av 
statusrapporter och kommunikéer, både in
ternt och externt. Alla händelseförlopp 

Utvecklingen under övningen följdes av Pia Gideon, informationschef, och Hugo österlund, gruppledare för det globala milleniecentret vid 
Telefonplan. Foto: Lars Aström 

märktes dessutom noga "This is a millen
nium exercise". 

Eva Waitzfelder tog emot alla inkomman
de samtal och fax till ledningscentralen och 
hade till uppgift att vara lugn och tydlig. 

- Jag är glad vi gått en krishanteringskurs 
för detta. Hur mycket vi än tränar, så blir det 
inte alltid som man tänkt sig. 

Information i intervaller 
Till pressgruppen på Telefonplan strömma
de en mängd frågor in från kunder och me
dia - allt enligt övningens scenario. 

- Det här visar hur viktigt det är att vi går 
ut med verifierad information i intervaller. 
Under det verkliga millennieskiftet ska vi 
bjuda in media till Telefonplan för att följa 
nyårsnatten med Ericssons ögon, säger 
pressgruppens Helena Norrman. 

- Redan de första timmarna räknar vi med 
att få en indikation om hur de flesta av våra 
fasta och mobila system klarat övergången, 
eftersom vi har en mängd olika system i Asi
en och Oceanien. 

Nyheter från olika teleoperatörer runt om 

i världen ska även läggas ut på internationel
la teleunionen ITU:s webbsida under nyårs
natten. 

Jorma Mobrin, som ingår i ledningen för 
Ericssons millennieprogram, såg nöjd ut 16 
timmar in på sitt pass under övningsdygnet. 
Klockan hade då passerat midnatt i hela Asi
en och Europa. 

Bättre än väntat 
- Det har gått bättre än väntat, med tanke på 
all logistik och detaljer runt processer som 

EARLY WARNING SYSTEM 

Det webbaserade systemet Early Warning 
System (EWS) är Ericssons nav i det interna 
informationsflödet under millennieskiftet 
Under Ericssons millennieövning samman
ställdes rapporterna från de olika tids
zonerna direkt på EWS på intranätet 

Systemet är utvecklat av Ericsson i Eng
land och gör det möjligt för lokalbolagen att 
följa med i rapporteringen världen över och 
själv söka information om system och län
der. 

varit oklara de senaste dagarna. Jag är impo
nerad, säger Jorma Mobrin. 

- Helt klart kommer vi att få en hög ar
betsbelastning på supportorganisationen 
under nyår. Det är vi också förberedda på. Vi 
ska planera för det värsta, men hoppas på det 
bästa. Det innebär att vi ska dimensionera 
resurserna maximalt och inte förlita oss på 
att vi kan kalla in folk när det är kris. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lme.ericsson.se 

Tidigt under övningen visade det sig att 
alltför många loggade på, vilket skapade fru
stration, då bland annat flera lokalbolag inte 
fick kontakt med systemet EWS ska under 
nyår kunna hantera alla användare som be
höver informationen. 

Det webbaserade systemet kompletteras 
dessutom av alternativa kommunika
tionslösningar via fasta, mobila och satellit-
baserade system som täcker alla länder och 
tidszoner. 

mailto:nils.sundstrom@lme.ericsson.se
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Ericssons 24-timmars 
millennieövning 
avslutades klockan i 3 
svensk tid, torsdag den 
9 september. Under 
närmare ett dygn 
övade 3 000 personer 
i 140 länder arbets
sätt och rutiner i 
Ericssons genom 
tiderna största övning 
- generalrepetitionen 
inför millennieskiftet. 

Ö
vningen avlöpte väl, men vi har mycket 
att förbättra, säger Roland Sjöö, ansva
rig för Ericssons millennieprogram. 

Det var full fart på ledningscentralerna hela 
dygnet. Inga verkliga fel i Ericssons egna eller 
levererade system uppstod orsakade av det 
känsliga datumet 9/9-99. Däremot hanterades 
en rad små och stora simulerade fel. Dessutom 
simulerades en mängd driftstörningar och 
överbelastningar runtom i världen. 

Fungerande rutiner 

- övningen har visat att våra system och rutiner 
fungerar väl. Ericsson har aldrig förr genomfört 
en övning i den här storleksordningen. För att 
vara första gingen fungerade allt mycket bra, sä
ger Johan Wibergh, ansvarig för kundsuppor
ten för nät inom affärssegment Nätoperatörer. 

- En kund rapporterade in ett fel, som de 
trodde var ett Y2K-fel. Nu var det inget millen-
niefel, men vi hanterade det som ett sådant och 
klarade situationen bra, säger Johan Wibergh. 

Kundsupporten var något som fungerade 
mycket bra, menar Johan Wibergh. 

- Jag skulle vilja ge en eloge till supportorga
nisationerna på våra lokala bolag och produkt
enheter. De har klarat sig mycket bra. Reaktio
nen från våra lokala bolag är att de har lärt sig 
mycket och att det varit roligt, och det är ju 
förutsättningen för inlärning, säger Johan Wi
bergh. 

Tränat med kunden 

De bolag som är bäst förberedda är de med 
kunder som tryckt på och tidigt förstått vikten 
av millenniefrågan. På flera håll har Ericsson 
under det gångna dygnet tränat tillsammans 
med kunden. Generalrepetitionen var till för 
att testa interna rutiner, system och verktyg, 
inte installerade system hos kund. 

Men övningen visade också på en del svaga 
punkter. Framför allt handlar det om kommu
nikationen mellan olika grupper, informa-

Lyckad generalrepetition bådar gott inför millennieskiftet 

Första skiftet var i full gång när Mats Dahlin, 
chef för Operatörssegmentet, kom och över
vakade händelserna i ledningsrummet för 
Ericssons millennieövning. 

Foto: Peter Nordahl 

tionsspridning både internt och externt och 
vissa processer som måste trimmas. 

- Vi måste till exempel bli bättre på att få ut 
positiv information. Det tog för lång tid för oss 
att få ut lugnande besked. Att ingenting har 
hänt i Nya Zeeland är lika viktig information 
som att det har hänt något, säger Roland Sjöö. 

Nya övningar 

Samtliga inblandade har nu hundratals förbätt
ringsförslag att ta vara på. Det innebär nya öv
ningar i mindre skala under hösten. 

- Vi har redan tidigare funderat på att ha yt
terligare övningar. Under det senaste dygnet 
har det blivit ännu tydligare att vi verkligen be
höver detta, säger Roland Sjöö. 

Trots att en del arbete kvarstår är både Ro
land Sjöö och Johan Wibergh övertygade om 
att millennieskiftet kommer att passera utan 
några större problem för Ericsson med kunder. 
Då ska 10 000 medarbetare arbeta för att Erics
son ska vara säker på att vara väl förberedd. 

- Vi kan känna oss lugna inför millenniet. 
Om det mot förmodan händer något är vi be
redda, säger Johan Wibergh och Roland Sjöö. 

Mia Widell örnung 
mia.wideII@lme.ertcsson.se 

Millennieövningen den 8-9 september visade bokstavligen hur internationellt Ericsson är. Det är mänga tider att hålla ordning på med verksamhet i 140 länder. 

Business as usual vid Enterprise Systems 

Foto: Lars Äström 

Roland Sjöö, 
Millennie-

Controller, jobbade 
dygnet runt under 
millennieövningen 
natten mellan den 

8 och 9 september. 
Organisationen 

lärde sig en hel del 
och nu kommer vi 
att vara bättre för

beredda inför 
millennieskiftet 
konstaterar han. 
Foto: Lars Äström 

Den magiska dagen 99-09-09 startade 00.00 i Nya Zeeland. Då var klockan 14.00 lokal tid i Sverige. Vid 
Enterprise Systems ledningscentral ENAC i Nacka Strand var spänningen s$V- Runt kontrollbordet satt en 
utvald skara kompetenta personer beredda att fånga upp och åtgärda eventuella tänkbara oväntade fel. 

Under ledning av Per Granqvist, ansvarig för millenniefrå-
gor, satte den koncernövergripande övningen igång. Allt 
började bra. Ännu tio minuter efter midnatt i Early War-
ning-landet Nya Zeeland hände ingenting. Men en kvart 
efter midnatt kom tre fel in samtidigt. De handlade alla 
om att det hos en kund inte gick att ringa prefixet 009 från 
vare sig MD110, BusinessPhone eller Mobility Server. 

- Det här var några av de simulerade fel som vi i all 
hemlighet planterat ut på olika håll i världen för att se hur 
hur effektivt serviceorganisationen hanterar dem, säger 
Per Granqvist. 

Enterprise Contact Center 

Felen fångades upp av det permanent dygnet runt-öppna 
Enterprise Contact Center (ECC) där Johan Holmqvist är 
chef. Efter en kvart var man i full gång med att lösa dem 
med ordinarie resurser och berörda produktenheter. Det 
är här som man dagligen hanterar alla slags både större 
och mindre problem som inte kan lösas lokalt. 

- Hela upplägget på hur Enterprise Systems ska ta hand 

om bevakningen dWfiillennnieskiftet inträffar utgår från 
principen "Business as usual", säger Johan Holmqvist. 
Självfallet kommervi då att vara förstärkta till en service
nivå som går utöver det vanliga. 

Tiotal fel 

Under de tre intensiva timmar som övningen pågick kom 
ytterligare tiotalet fel in till Enterprise Contact Center. Al
la fel var simulerad;, men mycket verklighetstroget iscen
satta. När en av de globala kunderna krävde extraordi
nära insatser genoinfördes ett rollspel med både upprörd 
kund, bemötande säljinstans, åtgärdande servicefolk och 
nyfiken journalist. 

- Säljarna ute i widen har en oerhört viktig roll när det 
gäller att kommun cera med kunderna, om något allvar
ligt skulle inträffa, ;äger Bo Emanuelsson, chef för globa
la kunder och med runt kontrollbordet. Vid det verkliga 
millennieskiftet kommer vi att sätta in extra resurser för 
att ta hand om särskilt känsliga nyckelkunder. 

Bland de tiotalc personer runt kontrollbordet under 

övningsdagen fanns också Jawad Saadi. Han är chef för 
produktenheten Customer Services, i vilken Ericsson 
Control Center ingår. 

- Tjugotalet medarbetare av de 50 vi har här i Nacka 
Strand är engagerade i dagens övning. Därtill ett stort an
tal över hela världen. Totalt har vi 2 400 servicemedarbe
tare inom Enterprise-området över hela världen. De står 
väl förberedda inför millennieskiftet. 

Väl omhändertagna 

Strax efter 17:00 kunde en nöjd Per Granqvist summera: 
- Alla de simulerade felen har blivit väl omhändertag

na, även om några av dem var rejäla hårdknutar att lösa. 
Under kvällen och natten då vi hade alla kommunikatio
ner uppkopplade inkom inga allvarligare tillbud. 

- Det vi framför allt måste förbättra är detaljer på lo
kalnivå till exempel uppdaterade och fysiskt befintliga te
lefonlistor. Man hittade inte nycklar och förlade saker och 
ting, medan hela den övergripande organisationen fun
gerade mycket väl. övningen var bra och vi har lärt oss 
mycket av den. 

Thord Andersson 
thord.andersson@ebcericsson.se 

Det kom in 
statusrapporter 
från hela världen 
om hur över
gången mellan 
den 8 och 9 
september 
hanterats. 

Händelsernas centrum 
EMOC är en ny viktig förkortning bland Ericssons alla bokstavskombinationer, en förkort
ning som dock kommer att ha spelat ut sin roll den första januari år 2000. EMOC står 
för Ericsson's Millennium Operation Centre och finns i Stockholm. Här sker övervakning 
av millennieskiftet och om det skulle dyka upp många problem tas beslut om hur priori
teringen ska ske. 

EMOC består av tre rum, som fått namnen Al
fa, Beta och Gamma. Alfa är det så kallade call 
center, dit alla samtal och mail från Ericssons 
lokalbolag runt om i världen kommer in. Här 
finns Elisabeth Lindblad som tar emot och re
gistrerar och sedan slussar samtal och mail vi
dare till Betarummet. I det arbetar personal 
från produktenheterna tillsammans med med
arbetare från Ericsson Services, personal som 
har bred produktkunskap och lång erfarenhet 
av kundsupport. Härifrån sker kontakterna 
med lokalbolagen och här hjälper man till att 
lösa de allra flesta problem som bolagen runt 
om i världen får. 

Varje halvtimme rapporterar Betarummet 
in till Gammarummet, där de högsta cheferna 
för respektive affärsenhet, alltså GSM system, 
TDMA system, PDC system och Fasta system 
samt Ericsson Services har sina platser runt det 
avlånga bordet. De frågor och problem som 
Betarummet lämnar över gäller inte så mycket 
teknik, utan i stället vilka affärsmässiga konse
kvenser besluten får. 

Gammarummet har täta kontakter via 
videokonferenser med EMIC, Ericsson's 
Millennium Information Centre, som finns på 
Telefonplan i Stockholm. 

Inga problem 

När Kontaktens utsända kommer till EMOC 
klockan två på eftermiddagen den 8 septem
ber, berättar Elisabeth Lindblad i Alfarummet 
att Tonga just rapporterat att man inte haft 
några problem. 

14:25 pekar Eva Svensson, som finns i Be
tarummet, på sin skärm, där EWS, Early War
ning System, rapporterar att Nya Zeeland 
"rolls over with no reported problem". 

I Gammarummet, är det första skiftet på plats 
med bland andra Björn Olsson, TDMA system, 
Ingemar Blomquist, PDC system, Uldis Zervens, 
GSM system, Monica Hallberg, Fasta system och 
Bert Nordberg från Ericsson Services. 

På plats finns också Kenth Wentzell, som 
byggt upp Gammarummet och är ansvarig för 
all utrustning i det. För honom är det några in
tensiva dagar runt 8-9 september och detsam
ma gäller Johan Wibergh, som är chef för 
kundsupporten för nät inom segmentet Näto
peratörer och Tjänsteleverantörer. Han följer 
arbetet i Gammarummet under hela övningen 
och kommer med förslag och påpekande. 

14:45 utökas teamet i Gammarummet med 
en person när Mats Dahlin, chef för affärsseg
mentet Nätoperatörer, kommer och är med 
under någon dryg timma. Han är nöjd med det 
arbete som pågår. 

Hårt tryck på EWS 

Runt 15-tiden börjar irritationen växa i Gam
marummet. Det blir allt svårare att använda 
EWS och uppdateringen går mycket långsamt. 
Kenth Wentzell försvinner ut ur rummet och 
kommer tillbaka efter en stund. Då kan han 
berättat att 2 000 personer är påloggade och att 
det kommer mängder med mail från lokalbo
lagen, men de har inte några problem. Genom 
att bland annat lägga in en flash om att minska 
antalet användare får man snart EWS att fun
gera som det ska. 

15:28 kommer Stig Rune Johansson in från 
Betarummet och då hettar det till när han be
rättar att Ericssons Utvecklings AB rapporterat 
virus i en del av växeln. Det är en incident som 
övningsledningen planterat. Videokonferens 
med EMIC och man diskuterar vad man ska 
göra, men avvaktar. 

EMIC rekommenderas att förbereda en 
pressrelease. Stig Rune Johansson kommer 
tillbaka och meddelar att man haft kontakt 
med Ericsson Utvecklings AB:s fabrik i Ös
tersund och att det kan bli en ordentlig kra
sch på grund av viruset. Man jobbar på en 
lösning och en sådan kom också efter några 
timmar. 

Klockan 22:55 har andra skiftet tagit över 
och man konstaterar att överlämnandet gjor
des med en del missar. Bland annat gällde det 
klargörande av roller och uppgifter. Rollfördel
ningen är också något som EMOC och EMIC 
diskuterar vid flera videokonferenser strax in
nan midnatt. Man pratar även om hur mycket 
information som ska gå ut och på vilka nivåer. 
Det är viktigt att alla "talar samma språk" och 
att"severe problem" betyder samma sak på alla 
Ericssonbolag. 

Precis klockan 24:00 utbrister någon "Hap
py new year" och övergången från den 8 till 9 
september sker lugnt. 00:13 rapporterar Kroa
tien problem, men det visar sig senare hänga 
ihop med ett felaktigt telefonnummer. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.encsson.se 

mailto:mia.wideII@lme.ertcsson.se
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Natten mellan den 8 och 9 september ägde den stora 
generalrepetitionen inför millennieskiftet rum, på de 
flesta Ericssonbolag i världen. I Melbourne, Australien, 
höll sig 90 personer i beredskap under natten, på 
Ericssons kontor samt hos de största kunderna Telstra 
och Vodaphone. 

ÖVNINGEN STEG FOR STEG 
Några av händelserna som rap
porterades in till Ericssons kom-
mandocentral i Melbourne under 
natten den 8-9 september. 
Australiensisk tid: 

22:00 Fidji passerar 00.00. 
22:17 Telstra på Nya Zeeland rap
porterar att TDMA-nätet är ok. 
22:30 Övningsscenario skickas ut 

via e-mail: Ericsson i Australien 
drabbas av virus i AXE. 
22:40 Vodaphone på Fidji rap
porterar att allt är ok. 
00:00 Melbourne passerar mid
natt, inget händer. 
02:30 Övningsscenario skickas ut 
via e-mail: ECN-nätet är nere. 
02:40 Övningsscenario skickas ut 
via e-mail: nätverksfel på LAN. 

90 personer i beredskap i Melbourne 
A tt nattens övning gått så bra visar att 

Ericsson i Australien ligger långt fram
me i sina förberedelser och tar ett stort 

ansvar gentemot sina kunder, säger Dirk 
Howindt, marknadsdirektör på Ericsson i 
Melbourne. 

Även Ericssons största kund i Australien, 
Telstra, är nöjd med generalrepetitionen. 

- Allt gick som det skulle under övingen, 
men det var nödvändigt att gå igenom alla 
rutiner i detalj. Nu känner jag mig ganska 
lugn inför själva millenniumet, jag tror inte 
att det kommer bli några problem med 
Ericssons produkter, men det finns andra 
problem som kan uppstå, säger Lloyd Bruce, 
Y2K-samordnare för Mobile Networks, på 
Telstra. 

Lloyd Bruce anser inte att Telstra behövt 
stressa Ericsson för att få dem att ta millen-
nieproblematiken på allvar. 

- 1 själva verket har Ericsson själv legat på. 
De ville till och med genomföra en omfat
tande millennieövning redan innan den 9 
september, men det tyckte vi var att ta i. Men 
för att gardera oss ska vi genomföra en 
enklare, sista genomgång innan nyårsafton, 
för att finslipa rutinerna. 

Två huvudanledningar till beredskap 

På Ericsson i Australien såg man två huvud
sakliga anledningar att hålla en hög bered
skap natten mellan den 8 och 9 september. 
Framförallt fanns en risk att verkliga pro
blem skulle kunna uppstå, eftersom 9/9-99 
betyder oändlighet i vissa äldre program
språk, bland annat Cobol. Man ville även ta 
tillfallet i akt att genomföra en omfattande 
generalrepetition, genom att utsätta perso
nalen för en mängd olika problem som skul
le kunna uppstå under millennieskiftet. 

Laddad stämning 

Ericssons stora övningslokal fanns på Broad
meadows, 20 minuters bilfärd från centrala 
Melbourne. Stämningen under kvällen och 
natten mellan den 8 och 9 var laddad. Perso
nalen visste att verkliga problem skulle kun
na uppstå. Samtidigt såg man själva övning
en som en utmaning. 

- Det här är både spännande och roligt. 
Även om inga verkliga problem har uppstått 
så lär vi oss vad som kan förbättras till den 

Rebecca Power pä Produktsupport noterar händelserna som rapporteras in till kommandocentralen pä Broadmeadows. 
Foto: Frank Styevko 

stora prövningen vid nyår. I natt har vi lärt 
oss mer om hur stressen påverkar oss och 
hur vi fungerar tillsammans i pressande situ
ationer. Vi vet också att vi behöver ha ännu 
tydligare roller inför millennieskiftet, berät
tar Peter Louey, ansvarig för TDMA-nätet 
och en av deltagarna under övningen. 

Om verkliga problem uppstått under nat
ten skulle Ericssonpersonal på Fidji och Nya 
Zeeland utfärdat varningar till bolagen i res
ten av världen. Försprånget hade inneburit 
en chans att hinna åtgärda problemet innan 

tolvslaget eller som sista utväg vrida tillbaka 
klockorna. 

- I natt fick vi verkligen testa våra rutiner 
och fick bekräftat att vårt varningssystem 
fungerar. En supportgrupp från kunden Vo
daphone ringde Nya Zeeland och höll tele
fonförbindelsen öppen över midnatt för att 
försäkra sig om att inga AXE-växlar slutat 
fungera, berättar Helmut Kerber, ansvarig 
för Ericssons övning på Broadmeadows. 

Ulrika Nybäck 

På största allvar för Ericsson i Melbourne 
Ericsson i Melbourne, Australien, tar millennieproblematiken på största allvar. De 
genomförde en generalrepetition redan i augusti i år för att undersöka om alla 
rutiner fungerade. 

Att de ligger långt framme beror till stor del 
på att deras största kund i Australien, teleo
peratören Telstra, ställt höga krav på alla sina 
leverantörer vad gäller beredskap inför mil-
lenniumskiftet. Telstra har utvecklat en be
redskapsmodell med tidszoner som blivit ett 
föredöme för Ericsson globalt. 

1994 skrevs ett sjuårigt avtal mellan Erics
son i Australien och Telstra, vilket gjorde 

Ericsson till en strategisk partner. Ericsson 
har levererat såväl GSM-nät som det analoga 
AMPS-nätet till kunden. 

Månar om kompetens 

Telstra är Australiens i särklass största mobilte
leoperatör. En förklaring till företagets fram
gångar är att de vet hur de på bästa sätt ska dra 
nytta av kompetensen hos sina leverantörer. 

Förutom avtalet med Ericsson har de även 
skrivit avtal med Alcatel, Nortel och Siemens. 

I december 1998 drabbades Ericsson av ett 
bakslag på den australiensiska marknaden. 
Efter auktioneringen av nya licenser på 800-
och 1800 MHz-bandet valde både Telstra och 
flertalet andra operatörer CDMAone istället 
för D-AMPS-lösningar (Digital Advanced 
Mobile Phone System) som bland andra 
Ericsson föreslagit. 

Ulrika Nybäck 
ulrika. nyback@lme.ericsson.se 

En milstolpe 
för Ericsson 

J ag är imponerad av den professiona-
litet och hängivenhet som visats runt 
om i hela Ericssonvärlden under mil-

lennieövningen den 9 september, övning
en var en nödvändig del av våra förbere
delser inför årsskiftet. Men det var mer än 
bara en övning. Hur det hela sköttes ger 
mig förtroende för Ericssons förmåga att 
fungera som ett företag och koncentrera 
oss på en gemensam uppgift. Vi är verk
samma i en tuff värld med hård konkur
rens. Vi behöver denna förmåga för att va
ra framgångsrika i allt vi gör. 

Jag följer kontinuerligt vad som hän
der i millenniefrågan och stödjer fullt ut 
det arbete som görs inom Ericssons 
millennieprogram. 

Kurt Hellström är verkställande 
direktör på Ericsson 

mailto:nyback@lme.ericsson.se


BREDAST 
INOM SAMMANFOGNING 

Colly levererar mer 
J Med marknadens bredaste program inom 

P- fm s a n u n a n f ° g n ' n 8 > montering och automatise-
jf ring kan vi erbjuda starka och -. jjg ffp^ 

säkra helhetslösningar med m ä t SB 
lägsta på-platsen-kostnad. 4ifc' 

Hela vägen från konstruk- ^ » ^ * ft-- ' 
tion och inköp till produktion % wKjåjm 
och kvalitetssäkring. ^ ^ ^ ^ ^ Ä ' 

Det naturliga urvalet 
Våra leverantörer är ofta internatio
nellt ledande inom sina produktområden. 

På programmet finns välkända varumärken som 
HELICOIL PLUS gänginsatset, verktyg och automater, 
PEM pressfästelement, RIVKLE blindnitmuttrar, 
AMTEC gänginsatser för plast, m fl. 

Fästelement för 
telecom-mdustrin 

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

Snabb och säker montering 
Vårt program omfattar allt från enkla mon
teringsverktyg till elmaskiner, luftmaskiner 
och högproduktiva monteringsautomatet 
Med snabb och säker montering sparar du 
både tid och pengar. 

Kvalitetssäkring och mer därtill 
Vi har ISO 9002 certifikat och sedan septem
ber förra året är vi certifierade enligt QS 9000. 

Du är mycket välkommen att dra nytta av våra 40 
års erfarenhet inom fästelement och sammanfogning. 

Cally 
Colly Components AB. Box 76,164 94 Kista. Tel 08-703 0100. Fax 08-703 98 41 

ITT Industries, Cannon Division's well-

established combination D Subminiature 

connectors offer the advantage of an industry 

standard shielded I/O interconnect, with 

power contacts up to 40A, designed for 

power supply for any application and 

offering excellent protection against EMI/ RFI. 

Cannon has now developed high power 

contacts with pressfit termination. This 

eliminates the additional soldering process 

needed when using standard D Subs and 

Combo D / DA3T with high power contacts 

on a PCB. 

High power pressfit contacts are available 

for the non filtered Combo D series D*M as 

well as for the filtered series DADT with 

integrated high quality ceramic filter arrays. 

• 40A at +60C for a multilayer 6 x 35pm x 4,5mm 

28A at + 60C for double layer 35pm x 4,5mm 

Robust design 

Available layouts are 3W3 / 3WK3 / 5W5 / 8W8 

Filtered/Non Filtered 

90 version under preparation 

• High performance and reliability 

• Complete customer application tooling a\ 

• High Power pressfit for well known and 

established D Sub layouts 

• Already designed-in and approved by various 

ndustnes 

To guarantee a proper positioning of the connector on a PCB - even under rough environment conditions - the connector is fixed 

on the PCB with special pressfit boardlocks swagged to the flanges. Using Cannon's pressfit technology the shell achieves 

perfect connection to the PCB ground by its gas tight connection with the boardlocks. 

Already designed 

key customers 

Norr Mälarstrand 64, n.b. 
112 35 Stockholm 
Sweden 
Tel: +46-(0)8-650 0071 
Fax: + 46-(0)8-650 0072 
email: soberg@de.ittind.com 

Cannonstrasse 1 
71384 Weinstadt 
Germany 
Tel: +49-(0)7151-699 0 
Fax: +49-(0)7151-699 217 

Jays Close, Viables Estate 
Basingstoke RG22 4BW 
United Kingdom 
Tel: +44(0)1256 311200 
Fax: +44-(0)1256 323356 

5362-1, 5-chome, Hibarigaoka, 
Zama-shi, Kanagawa 228 
Japan 
Tel: +81-10)462-57 2010 
Fax: +81-{0)462-57 1680 

666 E Dyer Road 
Santa Ana, CA 92705-5612 
USA 
Tel: +1-714-557 4700 
Fax: +1-714-628 2142 

You can also find out more 

about our products at our 

Internet address: 

http: www.ittcannon.com 

Cannon 

ITT Industries 
Engineered for life 

mailto:soberg@de.ittind.com
http://www.ittcannon.com


System Service Provider of the Year för tredje gången 

Vi viker aldrig från kundansvaret 
Att ha kunden och dennes behov i 
fokus är något som alla talar om, men 
det är inte lika många som lever som 
man lär. För det snabbväxande data
tjänsteföretaget TCM, Take Care 
Marketing AB har kundansvar och 
service haft högsta prioritet ända 
sedan starten 1987. Detta har utan 
tvekan starkt bidragit till företagets 
framgångar och starka tillväxt. 

Att man för tredje gången utsetts till 
Service Provider of the Year av 
Compaq är ingen tillfällighet. 
- Vi ser det som en bekräftelse på att 
vi lyckats behålla vår starka fokuse-
ring på våra kunders behov. Utmärkel
sen säger att vi bryr oss om kunden 
och att kunden är nöjd med oss. Vi 
tar ansvar hela vägen och vi gör det 
snabbt, säger Lars Persson, 
affärsområdeschef systemintegration. 

I motiveringen från Compaq heter 
det bl a att TCM fått utmärkelsen för 
ett kompetent och målmedvetet 
arbete för att uppnå maximal kund-
nöjdhet. TCM tar fullt ansvar över hela 
livscykeln och viker aldrig från kund
ansvaret. 

Under årens lopp har TCM byggt 
upp en imponerande kundlista med 
större företag och organisationer. 

De första stora kunderna, Telia, 
Ericsson och Vattenfall, har man 
fortfarande kvar, vilket säger en hel 
del. Långsiktiga och nära kund
relationer har varit en självklarhet från 
företagets begynnelse. 

- Vi har aldrig tappat en kund på 
grund av missnöje. Våra offerter 
brukar inte ligga lägst i pris men på 

sikt blir vi ändå billigast genom de 
helhetsåtaganden som vi är tämligen 
ensamma om att kunna ta, säger Lars 
Persson. 

Som totalleverantör av komplexa 
affärskritiska system erbjuder TCM 
hela spännet från analys och 
lösningsförslag till implementering, 
drift, service och support. Man arbe
tar endast med väletablerade och 
högkvalitativa produkter från världs
ledande leverantörer såsom Microsoft, 
Novell, Lotus, Compaq, HP, Cisco, JD 
Edwards mfl. Att TCM har så många 
Compaq-certifierade tekniker under
stryker företagets servicekompetens. 

Det finns många duktiga företag 
men vi skiljer oss genom att kunna ta 
helheten. Vi har allt under samma 
tak; produkter, licenser, integration 
och tjänster. Det gör att vi också kan 
hålla det vi lovar. Vill ett företag vara 
vår kund så kommer han att vara 
nöjd. Vi har höga ambitioner, försöker 
alltid se möjligheter och hitta lös
ningar, allt för att ta hand om våra 
kunder på bästa sätt. 

Besök oss på Networks Telecom i 
Älvsjö 14-16 september. Vi finns i 
Compaqs monter. 

TCM TILL ER IT-TJÄNST 
Behöver du hjälp med avancerad nätverk- och systemsupport? Beställ vår tjänstekatalog. 

Har du resursbrist? Beställ vår tjänstekatalog. 

Behöver du spjutspetskompetens inom nätverksdesign? Beställ vår tjänstekatalog. 

Kräver ditt affärssystem maximal tillgänglighet? Beställ vår tjänstekatalog. 

Behöver du support dygnet runt? Beställ vår tjänstekatalog. 

Vill du arbeta mer proaktivt? Beställ vår tjänstekatalog. 

Behöver du någon att diskutera din IT-strategi med? Beställ vår tjänstekatalog. 

Är du 110% nöjd med din IT-miljö? Beställ inte vår tjänstekatalog. 

Kontakta oss i TCM Team Ericsson 
mail: team-ericsson@tcm.se 
Tel: 08-625 88 00 
Du kan också beställa tjänstekatalogen via vår web www.tcm.se, eller mailadress tjanstekatalog@tcm.se. 
Vill du ha ytterligare information om TCM och vårt produkt- och tjänsteutbud är du välkommen att ringa: 
Stockholm 08-625 88 00, Göteborg 031-701 40 00, Lund 046-33 30 00. 

NO PROBLEM. 
www.tcm.se 

TCM är ett av Sveriges ledande data- och tjänsteföretag. Vi tillgodoser företags och organisationers behov av en strukturerad IT-
miljö. Vi erbjuder spjutspetskompetens inom hårdvara, mjukvara och systemintegration. För att ge bästa kvalitet har vi ett nära 
samarbete med marknadsledande leverantörer som Compaq, Hewlett Packard, Toshiba, Microsoft, Novell, Cisco m. fl. 
Telefonnummer: TCM Stockholm 08-625 88 00 TCM Göteborg 031-701 40 00 TCM Lund 046-33 30 00 

>VTCM 
TAKE CARE HAf tKET ING AB 

mailto:team-ericsson@tcm.se
http://www.tcm.se
mailto:tjanstekatalog@tcm.se
http://www.tcm.se
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SaraYde.com anpassar 
data till terminaler 
För mindre än 
ett år sedan 
bildades 
Internetföretaget 
Saraide.com 
i Silicon Valley 
söder om San 
Fransisco. Inom 
fem år räknar 
företaget med 
intäkter kring en 
miljard dollar 
och vinst
marginal på 
30 procent. 
För drygt tre 
månader sedan 
meddelade 
Ericsson att man 
köpt en del av 
företaget som 
växer stadigt. 

Ericsson köpte in sig i SaraYde.com i somras för att lära sig mer om marknaden och för att fä igäng en marknad för denna typ av tjänster. Saraides huvud
kontor ligger strax utanför San Fransisco. Foto: Patrik Linden 

A tt företaget växer var mycket tydligt 
under Kontaktens besök. Huvudkon
toret höll som bäst på att flytta till stör

re lokaler i närheten. 
Allt kretsar kring mobildatatjänster base

rade på Internet. Redan idag har 14 opera
törer system från Saraide.com igång. 

- Vi är inte ute efter några Dick Tracy-
tillämpningar, utan relevanta tjänster som 
folk kan använda. Man tar en del av det som 

Jan Lindgren 

Nyhetstjänster för bärbara terminaler är 
SaraTde.coms affärsidé. Det kan till exempel 
vara börskurser eller väder, sport etcetera. 

finns på webben och anpassar det till en 
tjänst som är användbar i en mobiltelefon el
ler någon annan bärbar 
apparat, säger George Ri
chard ekonomidirektör 
på Saraide.com. 

Det kan vara börskur
ser, flygtider, sportresul
tat, nyheter, väder med 
mera. Alltså sådant som 
redan finns för webben, 
men som Saraide.com 
anpassar till mobil
datatjänster med hänsyn till små displayer 
och lägre överföringshastighet. 

- Vi vänder oss uteslutande till operatörer 
och integrerar vår teknik i deras existerande 
system. Konsumenten, slutkunden vet inte 
att det är Saraide.coms teknik som används. 
Istället är det operatörens varumärke som 
syns, säger George Richard. 

Katalysator 

Ericsson har ett intresse av att denna mark
nad kommer igång. 

- Vi ser den här investeringen som en ka
talysator. Saraide.com kan erbjuda operatö
rer ett snabbt och enkelt sätt att få ut nya 
tjänster på marknaden. Ericsson är med för 
att förstå och lära sig marknaden, säger Jan 
Lindgren, ansvarig för Wireless Internet So
lutions inom GSM System. 

- Saraide.com är ett företag med en klar 
och uttalad strategi. Det har en erfaren led
ning som varit med tidigare och drivit upp 
nystartade IT-satsningar till etablerade före
tag, säger Jan Lindgren. 

Saraide.com har erfarenhet både från data-
kom- och telekomvärlden och kan därför le
verera tjänster som håller den höga prestanda 
och robusthet som telekunder är vana vid. 

För Ericssons del har köpet i Saraide.com 
flera fördelar. 

- Ericsson får möjlighet att sälja utveckling
stjänster till Saraide.com och samtidigt kan vi 
lägga in Saraidetjänster i offerter som Erics
son lämnar till kunder, säger Jan Lindgren. 

Hantera alla gränssnitt 
Affärsidén för Saraide.com är att hantera alla 
de olika gränssnitt som finns mellan konsu
mentens mobiltelefon, elektroniska alma
nacka eller vad det nu kan vara och källan på 
Internet. Det spelar ingen roll om vilket radi
ogränssnitt eller vilket Internetprotokoll det 
är. Saraide.com hanterar alla tekniker. Ope
ratören behöver inte bekymra sig om tekni
ken. Saraide.com tar hand om kontakterna 
med innehållsleverantörerna och paketerar 
ett innehåll som sedan kan levereras till kon
sumenterna. 

Grundidén som gör detta möjligt kommer 
från kanadensiska Nortel, en av Ericssons 
konkurrenter. 1996 hade de en idé om hur 
detta kunde göras men insåg att det inte låg 
helt inom ramarna för Nortels kärnverksam
het. Därför kontaktades operatören Micro-
cell och senare även Omnipoint. Även risk
kapitalbolaget GSM Capital som har många 
stora operatörer bakom sig kom med i dis
kussionen. Ur detta föddes Saraide.com. 
Ericsson anslöt sig till denna grupp i juni i år. 

Mycket talar för att Saraide.com kommer 
att lyckas. Mobildatatjänster förväntas vara 

värt 10 miljarder dollar år 2003 enbart i Väst
europa och USA. Då förväntas mellan en 
femtedel och en fjärdedel av alla mobiltele
fonanvändare utnyttja mobildatatjänster 
samtidigt som operatörernas intäkter från 
mobildata beräknas vara kring 10 procent. 

- Utmaningen för Saraldes.coms lösning
ar är att inte använda bildskärm utan istället 
förpacka information så att den fungerar på 
alla typer av portabla displayer, säger Jan 
Lindgren. 

Snabb utökning 
Idag arbetar cirka 150 personer på 
Saraide.com. Ett 50 tal i Ottawa i Kanada 
med forskning och utveckling; cirka 40 per
soner i Dallas med den löpande verksamhe
ten (Operations) och 30 personer på huvud
kontoret i San Mateo utanför San Francisco. 
I Europa finns det försäljnings- och mark
nadsföringskontor med cirka 40 personer. 

Patrik Linden 

patri klindenfflme.ericsson.se 

ESS www.saraide.com 
MYTOLOGISK ANKNYTNING 

I legenden om Kung Arthur och riddarna 
kring runda bordet förekommer en kvinna 
kallad SaraTde. Det är hon som ger kung 
Arthur svärdet Excalibur. Med det kan han 
fullfölja sitt öde. På samma sätt kan Sara-
Tde.com ge sina kunder, operatörerna, möj
lighet att fullfölja sitt öde genom att kunna 
erbjuda mobildatatjänster till konsumen
terna. 

http://SaraYde.com
http://Saraide.com
http://SaraYde.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://Saraide.com
http://klindenfflme.ericsson.se
http://www.saraide.com
http://Tde.com
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De ska förenkla åtskilliga av Ericssons administrativa rutiner. De ska 
skapa enhetliga ekonomisystem och sänka koncernens kostnader. 
De ska vara ett prisvärt stöd åt de operativa delarna av verksamhe
ten. 

- Det här är en stimulerande utmaning. Vi har alla möjligheter 
att ta initiativ till förbättrande åtgärder, säger Gösta Burlin, VD i det 
nystartade bolaget Ericsson Shared Services AB. 

Beslutet att bilda Ericsson Shared 
Services togs i början av 1999. I 
somras flyttade bolagets första 
tjänstemän in i lokalerna i niovå
ningshuset i Hallonbergen, utan
för Sundbyberg i Stockholm. Nu 
börjar verksamheten allt mer ta 
form. 

Snabba rutiner 
Bolagets huvuduppgift är att skapa 
enkla, snabba och bra rutiner. Bo
laget ska stödja vissa av koncernens 
operativa delar med den löpande 
administration som alltid krävs för 
att hålla verksamheten igång. Det 
handlar bland annat om ekonomi, 
delar av inköp samt koppling till 
personaladministration och fastig
hetsservice. 

Från början ska Ericsson Shared 
Services fungera som ett stöd gen
temot koncernens fyra största bo
lag i Sverige, Ericsson Radio 
Systems, Ericsson Mobile Commu
nications, Ericsson Telecom och 
Ericsson Business Networks. 

Ekonomin först 
- Vi startar på finansssidan. Drygt 
300 personer från de fyra bolagens 
ekonomifunktioner har flyttat 
över till oss. Avsikten är att även 

andra administrativa funktioner 
på samma sätt ska flyttas över hit, 
både fysiskt och organsisatoriskt. 
Totalt planerar vi för 500 arbets
platser i Hallonbergen. Fortfaran
de söker vi mellan 50 och 100 eko
nomer till olika befattningar, be
rättar Gösta Burlin, verkställande 
direktör på Ericsson Shared Servi
ces. 

Enhet för inköpsverksamhet 
Till bolaget knyts förutom de fi
nansiella tjänsterna, Shared Finan
cial Services, också en enhet för in
köpsverksamhet - Shared Sourcing 
Services - samt koppling till perso-
naladministrativ service inom per
sonalfunktionen i Sverige. 

Genom att samla alla dessa ad
ministrativa funktioner under ett 
och samma tak, hoppas koncernen 
uppnå betydande effektiviseringar 
och rationaliseringsvinster. 

Kraftigt sänkta kostnader 
Inom en femårsperiod räknar led
ningen för Ericsson Shared Servi
ces med att kunna sänka kostna
derna med mellan 40 och 50 pro
cent för de delar av Ericsson som är 
bolagets kunder. Besparingarna 
uppnås bland annat genom att fle-

KONCENTRATION PA AFFÄRSVERKSAMHETEN 

Totalt planeras för 500 arbetsplatser vid Ericsson Shared Services i Hallonbergen, utanför Sundbyberg i 
Stockholm. 
- Vi har alla möjligheter att ta initiativ till förbättrande administrativa åtgärder, säger Gösta Burlin, verkstäl
lande direktör i det nya bolaget Ericsson Shared Services AB. Foto: Bernt Josephson 

De tjänster som Ericsson Shared 
Services erbjuder, är en form av 
samlade stödfunktioner, där före
tagen koncentrerar sig på affärs
verksamheten och lägger ut vissa 
administrativa tjänster på andra 
bolag, specialister på just de 
tjänsterna. 

Det handlar om exempelvis 
ekonomi, löne- och personalad
ministration, kundfaktureringar 
eller inköpsfunktioner. Ericsson 
har som ett första steg valt att läg

ga ut en rad administrativa tjäns
ter för sina fyra största bolag i 
Stockholm på Ericsson Shared 
Services. 

USA är föregångsland när det 
gäller denna företeelse. Där har 
30 procent av de 500 största före
tagen någon form av Shared Ser
vices. 

Inom några år kan 30 till 40 
procent av de största internatio
nella företagen i Europa ha valt 
samma lösningar. 

Ledningen för Ericsson Shared Services räknar med att det nya bolaget ska kunna 
fungera som ett kompetenscenter och en slags plantskola för framtida ekonomi
chefer och controllers inom koncernen. En av företagsledningens första uppgifter 
blir att bryta ner de eventuella kulturella skillnader som kan finnas mellan de olika 
enheter som flyttar samman och bygga upp en ny servicekultur. 

Det är administrativ personal från fyra olika 
bolag i Ericsson som nu flyttar samman på en 
och samma arbetsplats. Stora delar av perso
nalen kommer från Kista och andra från Tele-
fonplan. Redan tidigare flyttade en del av per
sonalen från Nacka till Telefonplan. Så visst 
finns det en del kulturella skillnader att jämna 
ut på Ericsson Shared Services. 

Ett visst motstånd mot att flytta till Hal
lonbergen har funnits. Kollektivtrafiken är 
kanske inte den bästa och utbudet av butiker 
i närområdet lämnar för många en del övrigt 
att önska. Men lokalerna är moderna, ljusa 
och ändamålsenliga. Dessutom är Hallon
bergen bara en tillfällig lösning, för att det 
nya bolaget ska komma igång. Inom en 

tvåårsperiod flyttar Ericsson Shared Services 
till Sundbyberg. Då kommer bolaget att sys
selsätta mellan 500 och 700 personer. 

VD Gösta Burlin är övertygad om att det 
hela kommer att gå bra: 

- Det viktigaste nu är att vi kommer igång 
snabbt, uppnår avsedda effekter och visar re
sultat. Här får alla enorma möjligheter att 
göra något gemensamt inom administrativ 
service. Att vara med och bygga upp någon
ting från grunden. 

- Från att ha jobbat med verksamheter 
som "bara kostat pengar" på olika håll inom 
Ericsson, sammanför vi nu en mängd kun

skap under ett och samma tak. Vi säkerställer 
kompetens. Vi blir experter på att rationali
sera vår egen verksamhet och skapa nya, 
enklare administrativa processer för att tjäna 
tid och pengar åt Ericsson. Möjligheterna att 
visa att vår verksamhet är "lönsam" för kun
derna, ökar markant genom vår nya organi
sation, säger Gösta Burlin. 

När så många tidigare spridda funktioner 
med huvudsakligen ekonomer nu förs sam
man i ett bolag, ser Gösta Burlin stora möj
ligheter för personalen till personlig utveck
ling och framtida karriärvägar: 

- Ericsson Shared Services kommer att kun-

II 

II 

II 

Plantskola för framtida ekonimichefer och 
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förenkla 
ra olika administrativa system förs 
samman och förenklas. Antalet 
konsulter och inhyrd personal 
minskas, samtidigt som det krävs 
en mindre personalstyrka än tidi
gare för att hantera de nya, enhetli
ga systemen. 

Fördelar med stor skala 
-Hjulet behöver inte uppfinnas 
flera gånger. Nu får vi och våra 
kunder möjlighet att jobba enhet
ligt och ta vara på storskalighetens 
fördelar. Vi plockar upp och tar fas
ta på de bästa rutinerna och tar 
med oss dem när vi skapar nya po
licies och processer, säger Gösta 
Burlin. 

Han är noga med att understryka 
att bolagets verksamhet ska präglas 
av hög kompetens, motiverad per
sonal, enkelhet, hög kvalitet och 
standardisering. Bolaget kommer 
på sikt att arbeta under marknads-
mässiga villkor gentemot sina kun
der och tillvarata de samord
ningseffekter som uppstår när 
verksamheterna flyttar ihop. 

- Satsningen på att föra samman 
koncernens administrativa verk
samheter i ett fristående bolag lig
ger i tiden. Många andra större fö
retag genomför samma föränd
ringar. Marknaden förväntar sig att 
Ericsson också ska hänga med i 
denna trend, säger Gösta Burlin. 

Pilotverksamhet 
Ericsson Shared Services är en pi
lotverksamhet. Avsikten är att bo
laget först ska arbeta med koncer
nens fyra största bolag i Stock
holm. Sedan ska tjänsterna er
bjudas koncernens övriga bolag i 
regionen och på sikt bilda modell 
för liknande verksamheter ute i 
världen. 

- Inom ett tioårsperspektiv finns 
vår motsvarighet inom Ericsson i 
världens alla tidszoner. Det innebär 
i så fall motsvarande verksamheter 
i USA, Asien, Europa och Norden, 
spår Gösta Burlin. 

Bernt Josephson 

© http://esg.ericsson.se 

controllers 
na utgöra en bra plattform att kliva vidare 
från, ut till olika ledande befattningar i Erics
son. Nu slipper de olika administratörerna sit
ta ensamma ute på mindre arbetsplatser, där 
de kanske saknar kolleger med samma bak
grund. Här kommer vi att jobba i team, nära 
varandra. Vår personal finner någon att dis
kutera problemlösningar med i rummet intill. 
Det kreativa utrymmet kommer att vara stort. 
Tänk att få vara med och definiera nya ekono
miprocesser, som senare kan användas i varje 
land där Ericsson är verksamt! 

Bernt Josephson 

Nya bolaget 
hanterar 
en miljon 
fakturor 
Deras verksamhet är den tyngsta 
biten i det nya bolaget. De kommer 
att hantera över en miljon leveran
törsfakturor om året. Med bland 
annat nya datarutiner ska Shared 
Financial Services stötta övriga delar 
av Ericsson. 

- Vi ska gå i främsta ledet för 
att driva förändringsprocesser, 
bygga upp nätverk och se till att alla 
drar nytta av erfarenheterna från 
koncernens olika delar, säger Bo 
Fristedt, chef på Shared Financial 
Services inom Ericsson Shared 
Services. 

Bo Fristedt ser stora möjligheter att in
om Ericsson Shared Services bygga upp 
en yrkesgemenskap bland personalen, 
erbjuda de anställda kompetensutveck
ling och goda karriärmöjligheter. Men 
den största utmaningen blir att vara 
med och förändra grundläggande verk
samhetsprocesser inom koncernen: 

- Vi blir ju lite av pionjärer. Vi ska ta 
vara på olika erfarenheter och bygga 
upp nya rutiner - "Leading Practices"-
som förenklar för alla. Det blir spän
nande och härligt att få vara med och 
påverka arbetet i koncernen och samti
digt kunna ta del av resultatet. 

Shared Financial Services blir den 
största delen i det nya bolaget och kom
mer inom ett år att sysselsätta omkring 
400 personer. Flertalet av dessa kom
mer huvudsakligen att arbeta med han
tering av kundfordringar, reseräk
ningsadministration, kassa- och valu
tahantering, leverantörsfakturahanter-
ing, internredovisning och rapporter
ing. Därtill finns en grupp som arbetar 
med projekdedning för övertagandet 
av de olika bolagens ekonomienheter 
och en grupp som sysslar med moms-
och skatteredovisningsfrågor. Corpo
rate Travel Management, som arbetar 
med Ericssonpersonalens resande och 
de avtal som koncernen träffar för det
ta, ingår också. 

- Tack vare att vi nu koncentrerar re
surserna, slipper vi ha dubblerade 
funktioner på flera håll. Vi har redan 
startat ett 15-tal möjliga projekt för att 
kunna rationalisera och spara pengar åt 
koncernen. Vårt mål är att uppnå be
sparingseffekter på runt 50 procent, sä
ger Bo Fristedt. 

Bernt Josephson 

- Det blir spännande att få vara med och påverka förändringsarbetet i koncernen, säger Bo 
Fristedt chef för Shared Financial Services inom ESC. 

New Seminars About 
Datacom and IP 

We offer low-cost, high quality seminars. Attendees from all 
departments within Ericsson are welcome. 

Among the new seminars you find: 

Wireless Application Protocol (WAP). 
An overview of WAP, trends and architecture. 

QoS - a necessity for real time applications. 
Explains how real time data - e.g. voice, video - can be transfered over IP networks. 

"IP-dagama" - 20 seminars, 80 speakers, interopability tests, exhibitions etc. 
Ericsson's price for this 2-day event is 3900 SEK instead of 7300 (47% off). Limited to 
200 seats and you must registrate on the web address below. Mainly in Swedish. 

Dates: 
Look at the web, new dates are coming up regularly. All seminars are in Stockholm, 
2,5 hours, price 500 SEK. 

How to sign up: 
Go to http://oncourse.ericsson.se/leaminq-market. 
Click on Data Communication & Internet. Choose 1 

Other seminars available: 
SEM1 Modern Network Design • SEM2 The Datacom Market • SEM3 Mobile Datacom. 
SEM4 Stationary Datacom (News) • SEM5 Internet - Network of Todays and tomorrow 
SEM6 Case Study, Kista Campus • SEM7 Virtual Private Networks and IPSec SEM8 

IP Telephony SEM9 Vision 2001 SEM10 Ericssons Plans and Market Position WKS 
TCP/IP Hands-on Workshop (one day) 

ERICSSON 3 

• 

http://esg.ericsson.se
http://oncourse.ericsson.se/leaminq-market


Champagne skall vara kal l , torr 

och d r i c k a s av Mika 

Hastighet, pålitlighet och en stabil 

plattform för utveckling av ny teknologi. Det är det 

enda som räknas om man vill bli en vinnare både på nätet 

och på banan. Sun har det. McLaren har det också. Suns datorer 

används inte bara vid konstruktionen och utvecklingen av världens 

främsta racingbilar. Vi är med vid varenda Fi-lopp. Med hjälp av Java 

överförs tusentals data direkt från bilarna till Sun-datorerna i depån, för 

omedelbar analys inför nästa pit-stop. Samtidigt skapar man en ovärderlig 

erfarenhetsbank för designteamen hos McLarens samarbetspartners 

runt om i världen. Snabbare beslut ger snabbare bilar, och ännu fler 

segrar för Mika och McLaren. Vill du veta var Mika Häkkinen korkade 

upp sin senaste flaska champagne, är du välkommen att 

besöka www.mclaren.co.uk. Sun är med där också. 

THE NETWORK IS THE COMPUTER™ 

We're the dot in .com.-

/ 

+Sun 
microsystems 

Vill du veta mer om lava och Jini är du välkommen att 
besöka oss på www.sun.se eller kontakta oss på tel 08 -6239000. 

http://www.mclaren.co.uk
http://www.sun.se
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America's Cup ökar kunskapen 
om Ericssons teknik 
Under de kommande månaderna sponsrar Ericsson för första gången America's Cup, 
finalen av en fem månader lång segeltävling i Hauraki golfen utanför Auckland, Nya 
Zeeland. Under tävlingen satsar Ericsson på att marknadsföra trådlös datakommu
nikation samt TDMA telefonen KF788. 

Huvudsponsorer för America's Cup 2000, 
som inleds 18 oktober, är Ericsson, Compaq, 
Telecom New Zealand, Air New Zealand och 
Fuji Xerox. 

- Det här är ett gyllene tillfälle att mark
nadsföra Ericssons produkter och tjänster 
för operatörer, återförsäljare, media och all
mänhet. För att öka kännedomen om Erics-

SPONSRING OVER HELA VÄRLDEN 

Här följer några av de sponsor- och Corpo
rate Citizenshipsatsningar som inleds den 
nämaste tiden på Ericssonbolag i världen. 
Tips om evenemang kan mailas till: 
ulrika.nyback@lme.ericsson.se, på Kontak
tenredaktionen. 

I september - 30 november sponsrar Erics
son Mobile Communications och Mobile 
Phones i Sverige Göran Kropps föreläs
ningsserie. 1996 besteg svensken Göran 
Kropp Mount Everest utan syrgas. 

I I oktober börjar tennisturneringen "Copa 
Ericsson" i Latinamerika. Ericsson i USA 
(EUS) sponsrar. 

18 oktober börjar segeltävlingen America's 
Cup, vid Nya Zeelands kust. Ericsson är en 
av fem huvudsponsorer 

11 november MTV Europe Music Awards i 
Dublin, Irland. Ericssons huvudkontor 
i Sverige sponsrar 

sons system kommer vi även hålla seminari
er om trådlös datakommunikation och tred
je generationens mobilsystem i anslutning 
till tävlingen, säger Steve Inglis, marknads
kommunikationsansvarig på Ericsson i Nya 
Zeeland. 

Under tävlingen kommer alla segelbåtar 
vara utrustade med Ericssons satellitsystem, 

10-13 februari Ericsson i Australien, EPA, 
sponsrar golfturneringen Ericsson Masters 
i Melbourne 

Löpande projekt 
Ericsson i Kanada stöttar ett projekt som syf

tar till att hjälpa människor som drabbats 
av våld i hemmet 

Ericsson i Kanada, sponsrar golfturneringen 
BCTel Open, kontraktet löper under ett år 
med start 1 januari i år. 

Ericsson i Tyskland sponsrar fotbollsserien 
FNL Europé, ett löpande kontrakt under 
två år 

Ericsson i Taiwan sponsrar golfturneringen 
"Ericsson Classic of APGA Tour" i Taiwan 

Ericsson i Brasilien skänker pengar till stiftel
sen World Childhood Foundation. Pengar
na går till utsatta och utnyttjade barn över 
hela världen. Sveriges drottning Silvia Ber
nadotte har grundat stiftelsen. 

Global Positioning System. En kombination 
av GPS-navigering, trådlös datakommuni
kation, CD-rom- och Internetteknik gör att 
kappseglingsentusiaster kan följa var båtarna 
befinner sig, hur snabbt de seglar, vindstyrka 
med mera via sin dataskärm. Ett för ända
målet utvecklat betalsystem, Virtual Specta
tor, gör det möjligt även för allmänheten att 
följa tävlingen via Internet. 

Sponsringssatsningen syftar också till att 
marknadsföra en av Ericssons senare tele
fonmodeller för TDMA-näten, KF788. 
KF788 är America's Cups officiella mobilte
lefon och kommer att användas av både ar
rangörer och journalister. 

- Att delta i en så prestigefylld tävling som 
America's Cup tror vi stärker Ericssons varu
märke. För att fä ett så stort genomslag som 
möjligt har vi under vårt förberedande arbe
te informerat om tävlingen både externt un
der ett antal teknik-mässor och på våra 
marknadsenheter inom organisationen, 
fortsätter Steve Inglis. 

Tävlingen utspelar sig under fem måna
der, från 18 oktober till slutet av februari eller 
början av mars, beroende på vad som händer 
under finalen. Vid start tävlar 13 lag från åtta 
länder och efter två månader hålls semifinal 
och final i utmanarserien. Det lag som vin
ner finalen möter förra matchracevinnaren, 
Team New Zealand, i en slutlig, avgörande fi
nal. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@Ime.ericsson.se 

Under de kommande månaderna sponsrar 
Ericsson för första gången America's Cup 

E2 americascup.ericsson.se 
fc3 www.americascup2000.org 

Ericssons dag på Gröna Lund 
Tioåriga Jessica sjöng live från Crönans stora scen så att intet öga var torrt. Marika 
Seth från Kista vann en jättenalle och Niclas, fyra år från Gävle, gick bort sig i fol
kvimlet. Ericssondagen på Gröna Lund var med andra ord sig lik. 

Ericssons Småstjärnor gjorde som vanligt 
succé när 15 000 Ericsson-anställda, släkt
ingar och vänner roade sig på Gröna Lund. 

Foto: Peter Nordahl 

Karusellerna gick för högvarv. Det tjöt från 
radiobilarnas gummidäck och Berg och Dal
banan gick upp och ned, precis som aktie
kursen för att använda informationsdirektör 
Lars A Stålbergs ord i sitt öppningstal. 

- Dock är det aldrig här fråga om fritt fall, 
rättade han sig. Att ha trevligt och trivas till
sammans i arbete och på fritid är en tradi
tion som går tillbaka till grundaren Lars 
Magnus Ericsson, påminde Lars A Stålberg. 

Årets upplaga av Ericssondagen var den 53:e 
i ordningen. Leif Bölke från Ericsson Employee 
Activities hade mycket att stå i denna dag. I åtta 

timmar stod han där på scenen och presente
rade sångare, musiker och dansare. 

- Och det fantastiska med detta arrange
mang är att det är Ericssons eget folk som 
uppträder och jobbar bakom kulisserna, sä
ger Leif Bölke. 

Ericssons egna småstjärnor sjöng, dansade 
och roade så att publiken rördes till tårar. 
Ericssons storband spelade, Ericssonkören 
sjöng och square-dans-gänget svängde runt 
på scenen. Ericssons fritidsklubbar presente
rades på en jätteskärm på Stora scenen med 
tre reportageteam på plats och Ericsson 

Gympa Team, Body Pump uppträdde och 
lockade Ericsson-anställda till gymnastik, 
aerobics, styrketräning och yoga. På lilla sce
nen underhöll Flåset med Brunnsmusik, 
Ericssons Kristna Grupp sjöng gospel och 
Lödbandet från Ericsson i Kalmar spelade 
rock och pop. 

Det var alltså mycket som hände på Grö-
nan denna soliga söndag i september och allt 
slutade lyckligt. Niclas fyra år hittade sin 
mamma till slut och Jessica, 10 år samt 28 
andra Ericssonbarn fick motta applåder från 
en mångtusenhövdad publik. 

Lars-Erik Wretblad 

@ http://fun.ericsson. se 

FIRMA ERIC & SON 

Pensionärsföreningen 

Torsdag 7/10 Höstfest. Anmälan 
senast 30/9. Pris 190:-. 

Torsdag 14/10 Shoppingresa till 
Uppland. Anmälan senast 4/10. 
Pris 295:-. 

Onsdag 20/10 Stockholms 
Borgargille. Anmälan senast 
12/10. Pris 40:-. 

Torsdag 21/10 Samkväm. 
Måndag 25/10 Judiska museet 

Anmälan senast 21/10. 
Pris 45:-

För mer information läs program
bladet eller ring kansliet. 
Telefon: 08-719 1877. 

mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
mailto:ulrika.nyback@Ime.ericsson.se
http://americascup.ericsson.se
http://www.americascup2000.org
http://fun.ericsson


Den praktiskt taget svävar. Nya Compaq Armada M300 

är bara 2,3 cm tunn och väger 1,4 kg - en perfekt design 

för exempelvis frekvent resande. Tyngden ligger i prestandan 

tack vare Intels senaste mobila processorteknologi. 

Basplattan, som är ett tillval, undanröjer bekymret med 

kablar på resan. Ett brett urval av standardiserade dock-

ningslösningar innebär flexibilitet och skyddar investeringen. 

Dessutom har M300 - precis som alla andra Armada-modeller 

- hjälpfunktionen Intelligent Manageability som underlättar 

nätverksdriften. 

Bli inte överraskad om Compaq Armada lyfter av sig själv 

från butikshyllorna. Några frågor? Ring Compaq Saleslinq på 

0200-270000. Eller besök oss på www.compaq.se/produkter 

COMPAQ 

• Armada M30o-serien från 1 6 . 9 9 5 ' -

exkl.moms 

• Vikt 1,4 kg, 2,3 cm tunn 

• Mobile Intel* Celeron" processor « * MHz 

•n,3"TFT färgskärm 

•4 GB hårddisk 

•64 MB RAM 
• Integrerat 56K 
V.90 modem 

• Basplatta (tillval) 
celeron 
m o e i i i o " 

http://www.compaq.se/produkter
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The Ericsson's Messaging-over-IP solution handles everything from voice mail to e-mail to Unified Messaging. It's built just like the 
Internet, and it's as scalable, with IP transmission between independent message nodes distributed across the core network. 

Never miss 
another opportunity. 

There's an intriguing paradox in today's mobile communications: 

Network operators are making more money when their sub

scribers don't hook up. 

That's because some 70% of all calls don't really need real

time communication. Instead, callers leave messages — each of which 

soon generates another two or three calls in the network. 

With Messaging-over-IP from Ericsson, operators can take 'the 

messaging paradox' to the next level — in the age of the Internet. 

Users can finally satisfy all their messaging needs, whether 

e-mail, fax mail, voice mail or unified, through one service provider. 

And access it from any phone or computer anywhere. The hot, new 

WAP interface makes it easy and fun to use while on the move. 

So even when their calls don't go through, users aren't missing 

a single beat. Are you getting the whole message? 

www.ericsson.se/messaging ERICSSON ^ * 

http://www.ericsson.se/messaging
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Ericsson. HF/LME/I, 
Rum 811023, 
126 25 Stockholm kontakten 

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. 

Fläktanordningen susar sövande. Luften är tung av trötta 

tankar, semesterdrömmar och hemliga fantasier om 

medarbetaren två plan ner som man bara ser i hissen på 

torsdagar. Ja, ibland sitter man på ett möte utan riktig 

styrfart. Man vet inte varför man kallats, man vet inte vad 

som ska avhandlas, man har inte den blekaste aning om 

hur länge till man ska plågas. En sak är man dock säker 

på - man har hört det som sägs förut. 

Räddningen 
från mötesdöden 
N 

är fraser som "win-win", 
"synergier", "proaktiva 
medarbetare ges en möj

lighet att växa" flyger i den ångest-
mättade luften, då har Kontakten 
det perfekta tidsfördrivet: Mötes
bingo. 

Mötesbingo är en fluga som 
sprider sig snabbare än e-postvi-
ruset Melissa inom den kontori-
serade världen. Det är hur enkelt 
som helst att spela: Man prickar 
bara för på sin bingobricka (klipp 
ur sidan och klistra upp på en bit 
styv kartong) och ropar "Bingo" 
när man fått fem ord i rad, våg
rätt, lodrätt eller diagonalt. 

Här vittnar några mötesdelta
gare om sina upplevelser av att 
spela mötesbingo: 

- Jag hade bara varit på mötet i 
fem minuter innan jag kunde ro
pa "bingo"! 

- Jag har märkt en dramatisk 
ökning av min förmåga att kon
centrera mig på möten. 

- Folk lyssnar till och med på 
mumlare, tack vare mötesbingo. 

- V å r facilitator tvingades per 
se erkänna mervärdet när vi alla 
ropade "bingo" en tredje gång. 
Han tyckte att spelet genom ad 
hoc-implementering höjt mötes
kvaliteten till rena Best Practice-
nivåer. 

Patrik Linden 

Fem fyllda rutor ger Zr Bingo. Brickans pru: ett viut lidande 

Mötesbingo 

patrik.linden@lme.ericsson.se 

Synergi- Proaktiv, 
effekt inte reaktiv 

Kärn- Bred
verksamhet band 

Mer
värde 

Mind
set 

Analys 

Bench
mark 

Best 
Practice 

The 
Bottom 

Line 

Out- Helhets-
sourcing perspektiv 

Fast Resultat- Empower Kvalitets-
Track orienterad employees säkra 

• • H 
•_ 

Konver- Bredda r . . . Kunskaps-, , End-to-end . . gens fokus intensiv 

Brand- Imple- Gräns- In i Slag-
building mentera snitt loopen fält 

Floskler - ypperlig teambuilding 
> En enkel fråga: Vad beror det på, att 
folk pratar så att man inte förstår? 

Eva Mårtensson och Catrin Johans
son, språkvetare och lärare på institutio
nen för medie- och kommunikationsve
tenskap på Mitthögskolan i Sundsvall, är 
ganska överens om vad den här typen av 
språkbruk fyller för funktioner. 

Det handlar om att på flera plan skapa 
samförstånd. För det första är det ett 
gruppspråk som markerar tillhörighet. 
Dessutom kan alla enas om sådant med 
flexibel betydelse, det är till exempel inte 
svårt att ställa upp på att ett företag ska ge 
sina medarbetare möjlighet att växa. 

Språkbruket kan också vara ett fullt 
mänskligt sökande efter prestige, att visa 
att man behärskar svåra ord. 

Det kan också vara ett instrument för 
att skapa ett handlingsutrymme, eller ut
rymme för att inte handla alls. Nya tom
ma fraser dyker upp hela tiden: 

- När verkligheten hinner i kapp orden 
får man hitta på nya om man inte ändrar 
något i praktiken, säger Eva Mårtensson. 

Catrin Johansson ser två faror i att allt
för flitigt använda den här typen av 
språk. Den ena, uppenbara, är att svens
kans ställning riskerar att urholkas, efter
som engelska är det dominerande affärs

språket. Den andra är att man på högre 
nivåer kan enas om måldokument och 
avsiktsförklaringar som formulerats ge
nerellt - avsikterna bakom kan ändå vara 
både glasklara och ganska kärva i ett 
första skede. När detta sedan i abstrakt 
form kommuniceras nedåt i organisatio
nen, bryr sig medarbetarna inte om det, 
det betyder inte så mycket eller har hörts 
förut i liknande tappningar. 

Slutligen kan man citera Esaias Tegnér: 
- Det dunkelt sagda är det dunkelt 

tänkta. 

Patrik Linden 

PA GANG 

28-30 september: Comdexmässa i Miami, USA 

Måndag den 4 oktober: Ericsson öppnar ett 
bostadshotell i Alvik i Stockholm. 

Lördag 16 oktober: Ericsson sponsrar faddergalan 
Plan International som går i TV4. 

10-17 oktober: Telecom 99 & Interactive 99 i Gene
ve. Internationella Teleunionens mässa som återkom
mer vart fjärde år. Kontakten kommer att vara där. 

Fredag den 22 oktober: Ericsson presenterar kvar
talsrapporten för tredje kvartalet Helårsresultatet 
presenteras den 28 januari år 2000. 

SEDAN SIST 

Fredag den 17 september: Den första roamingen 
mellan GSM och tredje generationens mobiltelenät 
(UMTS) genomfördes av Telia i Ericssons testanlägg
ning för UMTS i Kista. 

Onsdag den 15 september: Ericsson tecknade avtal 
med Östgöta Enskilda Bank om en lösning för 
elektroniska betalningar. 

Tisdag den 14 september: Ericsson tecknade ett avtal 
med thailändska operatören AIS om en expansion av 
GSM-nätet Kontraktet är värt drygt 55 miljoner dollar. 

PA NYA JOBB 

Torbjörn Ward har utsetts till chef för produktenhe
ten Digital Wireless Office Service inom affärsenheten 
TDMA-system. Torbjörn Ward efterträder Rune 
Johansson som går till affärsenheten CDMA. 

Anders Torstensson blir ansvarig för regionen Euro
pa, Afrika och Mellanöstern inom segmentet Konsu
mentprodukter. Han kommer närmast från företaget 
Bridgepoint men har ett förflutet på Ericsson. 
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Vid en extra bolagsstämma den nionde september 
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelpro
gram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den 
30 maj 2003. Undrar du något om konvertiblerna 
kan du titta på http://inside.ericsson.se/ 
convertibles 

1994 1995 1996 1997 1998 
C SIX Findata 

mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://inside.ericsson.se/


nnniiiwii • Här finner du aktuella 

lediga tjänster inom Erics

son. Tjänsterna utannonse

ras också i Rekryt, varifrån 

dessa annonser är hämta

de. Rekryt hittar du på we-

bben under 

http://rekryt.ericsson.se 

• Nästa JobbNytt kommer: 

7 oktober. 
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Lägre kostnader, högre 
prestanda och absolut trygghet 

Det är ju tre önskningar i en... det går väl inte?! 
jodå. Allt gar bara man vill. Och det gör vi. 

Sedan årsskiftet har vi glädjen att vara preferred 
supplier WW Ericsson. Och som ett litet tack för 
förtroendet har vi (i dessa besparingtider) bestämt 

oss för att dra vart strä till stacken genom att vässa 
vara priser lite till. Självklart utan att ge avkall pä 
vare sig kvalitet, ergonomi eller prestanda. 

VÄLKOMMEN TILL IIYAMAS TRYGGA VÄRLD. 

6201HT 

inrama 

S704HT, 17" FST 

max 1280*1024 90Hz, TCO'99. 2 . 9 5 8 : -

A702HT, 17" NF TensionMask 

max 1280*102490Hz, TCO'99 3 - 2 2 0 : -

S901GT, 19" FST max 

1280.1024,100Hz, TCO'95, 4 . 5 9 8 : 

A901HT, 19" NF TensionMask 

1600*1200,90Hz, TCO'99, 4 . 7 0 5 : -

S102GT. 2 1 " FST 

max i6oo*i20o/85Hz, TCO'95, 7-975'-' 

A201HT, 22 " NF TensionMask 

2048*153680Hz, TCO'99, 7 - 9 7 5 : -

TXA3612IT. 14,1" TFT 

1024*768 upplösning, TCO'99, 7 - 4 * 5 : " 

TXA3812IT, 15" TFT 

1024*768 upplösning, TCO'99, 8 - 7 9 0 : 

TXA3822JT, 15" TFT 

1024.768 upplösning, TCO'99, 9 - A ° 0 : 

TSA3931HT, 15,4" TFT 

1280.1024 upplösning. TCO'99, * 5 - 5 3 5 : 

TSA4632HT, 18,1" TFT 

1280*1024 upplösning. TCO'99, 2 3 . 9 8 0 : 

Samtliga ovanstående ramavtalspriser gäller frän av Ericsson auktoriserade PC-AF inkl. 3 ars 

pa-ptatsen utbytesservice. Vi har även modeller med inbyggd pekskärm, högtalare. USB-nav etc. 

För mer information - titta i Ericssons "Klick-to-buy", kontakta oss pa liyama Nordic, tel. 08-564 725 00 

eller auktoriserad Ericsson PC-AF. Eller surfa in pa var hemsida - www.iiyama.se erksson 

iiyama Preferred supplier av bildskärmar till E R I C S S O N 

http://rekryt.ericsson.se
http://www.iiyama.se
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

S e c r e t a r y -

N e w A c c o u n t S a l e s 

TDMA Systems-BMOA is one ol the fastest growing busi
ness units within Ericsson Radio Systems. We are the 
market leader for cellular telephone systems and servi
ces based on TDMA standards Our mobile telephone 
system, CMS 8800, is the most sold system in the world 
and our markets around the world are growing rapidly. 
BMOA is now able to offer you a position in an extreme
ly international environment anda truly dynamic team 
within our department for New Account Sales. 

• We believe that you will enjoy a position with us if 
you are a service minded person who likes to solve pro
blems for others and likes to handle day-to-day activities. 
Ability to work under pressure and cooperate with ot
hers is nothing new to you. Your ability to take initiative 
and to identify improvement areas and generate practi
cal solutions will be appreciated. 

You shall provide administrative support and assistan
ce to our department This means for example, handling 
of correspondence, travel arrangements and preparation 
of expense reports. Previous experience from working 
with Latin American business culture or personal experi
ence from the region is an advantage. You will have re
gular contact with our Latin American Market Units and 
also be in direct contact with our visitors and customers 
from time to time. During periods of high workload you 
will work with bid related activities, supporting staff in
volved in the bid process. 

Fluency in English and Spanish is required. You should 
be able to confidently use a computer and work effecti
vely with standard office software programs. 

Contact Salme Vieira, +46 8 764 14 09, 
Salme.vieira@era.ericsson.se, Cristian Untrup, +46 8 404 
89 08, Cristian.lintrup@era.ericsson.se. Application: SEC
RETARY - NEW ACCOUNT SALES, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/AH/H Marie Hällgård, 164 80 STOCKHOLM, 
marie.hallgard@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS A8, KISTA 

S e k r e t e r a r e 

Cellular Transmission Systems (CTS) år ett affärsseg
ment inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kom
pletta transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet. För att kunna 
möta kundemas krav på snabba lösningar krävs själv
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består för när
varande av drygt 80 personer och nu behöver vi utöka 
vår personalstyrka med ytterligare personal. 

• Som sekreterare för Network Supply enheten kom
mer dina arbetsuppgifter bestå av dokumenthantering, 
beställningar, resebokningar, reseräkningar, kontroll av 
fakturor, besökservke, posthantering, DHL-försändelser 
samt andra diverse administrativa uppgifter. Tidigare er
farenhet 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 män
niskor. 

Kontakta: Mattias Onsten, 08-404 28 52, Cecilia Biverot, 
08-404 20 35, Madeleine Koch, Personal, 08-757 17 49. 
Ansökan: Sekreterare, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Bertina Jensen, Box 11, 164 93 STOCK
HOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

D i v i s i o n s s e k r e t e r a r e 

Divisionen för frygradar utvecklar ftygbuma målinmät-
ningssystem och datorer, primärt för det svenska försva
ret På exportmarknaden är vi en etablerad samar
betspartner eller konkurrent till andra högteknologiska 
företog. Vi söker nu en ny sekreterare äll vår divi
sionsstab 

• Arbetsuppgifter: Assistent till divisionschefen: telefon
passning, mötesbokningar, förbereda underlag, göra pre
sentationsmaterial, informationsspridning, uppföljningar, 
researrangemang. Administrativ service till övriga stabs
medlemmar. Redaktör för divisionens hemsida. Inköp av 
presentartiklar. Uppdatera verksamhetspärmen. Samord
ning av divisionens övriga sekreterare. Planera och ge
nomföra för divisionen gemensamma aktiviteter. Planera 
och detta vid externa besök. Delta i divisionens profiler
ingsarbete. Kontaktperson för externa (svenska och ut
ländska) kunder och samarbetsparmers. 

Kvalifikationer Du skall ha mycket goda kunskaper i 
Word, PowerPoint och i svenska språket samt goda kun
skaper i engelska (både tal och skrift). Det är ett plus om 
du har ekonomi-kunskaper samt kan lite franska. 

Personliga egenskaper: Du skall vara flexibel, ansvars
full och pålitlig, kunna ta egna initiativ, ha god samar
betsförmåga och vara serviceinriktad. 

Kontakta: Karin Ohlsson, 031-747 2124, karin.ohls-
son@emw.ericsson.se, Lars Karlen, 031-747 1926, 
lars.karlen@emw.ericsson.se. Ansökan: DIVI
SIONSSEKRETERARE, ref nr 99-152, Ericsson Microwave 
Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal, 

«^WB«BHBiwwiirihiiiii innniro.wtiniiiTiiii ji wiiina! 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

S e k r e t e r a r e 

• Vi behöver förstärka vår enhet LVT/1, med en admi
nistratör/sekreterare. Du kommer att arbeta som sekre
terare för 15-20 personer och ha ansvar för de administ
rativa rutinerna inom avdelningen. Du kommer dessu
tom att arbeta med ekonomiuppföljning och projektad
ministration för små och medelstora utvecklingsprojekt 
som drivs av avdelningen. 

Du bör kunna hålla många bollar i luften samtidigt 
och kunna fatta självständiga beslut Du du bör ha god 
PC vana och behärska MS office-paketet Du bör också 
ha goda kunskaper i engelska. 

För rätt person kan vi lova ett mycket omväxlande och 
utvecklande arbete på en trevlig avdelning. 

Kontakta: Johan Mattsson, 08-404 7298, johan.matts-
son@era.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare, Ericsson Ra
dio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM 

E x e c u t i v e S e c r e t a r y 

• At the moment we are looking for someone to sup
port the Assistant to the President of ERA The person we 
choose will also be called upon to provide support to 
the personnel department at the Network Operator and 
Service Providers Segment 

The suitable candidate will have at least three years of 
senior high school (sixth form) and preferably some 
years of secretarial experience. The job requires skill in 
handling contacts both within and outside of the compa
ny, receiving visitors, organizing meetings, handling te
lephone calls, and performing various administrative 
tasks. 

We need someone who is outgoing, works well with 
others, is interested in people, has a keen sense of re
sponsibility, and can handle stress. We work together in 
a team, and he or she will be an important cog in the 
wheel. On the practical side, he or she is familiar with 
the MS Office package and the Internet/Intranet 

We also require that the candidate have a good com
mand of English and Swedish, written as well as spoken. 

Contact: Eva-Lena Kalles, 08-7570046, eva-lena.kal-
les@era.ericsson.se. Application: EXECUTIVE SECRETARY, 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Mats Bjer-
löv, 126 25 Stockholm, mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA, LRN/K 
ENCLOSURE SYSTEMS 

A v d e l n i n g s s e k r e t e r a r e 

Vi är en avdelning inom produktenheten Base Transcei
ver Stations, som utvecklar radiobasstationer för CSM. 
Vår avdelning, som består av drygt 50 personer utveck
lar skåpsmekanik, kraft, kablage och klimatsystem all 
radiobasstationerna samt monterar prototyper till pro
duktenhetens projekt 

• VI söker nu en avdelningssekreterare som är utåtrik
tad, van att arbeta självständigt drivande och servicesin-
nad.Arbetet är omväxlande och innehåller bl a: Planering 
och bokning av avdelnings- och projektarrangemang. In
troduktion/administration av nyanställda. Kurs- och rese-
bokning för avdelningens medarbetare. Ansvar för kon
torsmiljön, beställning av kontorsmaterial m m. Ansvar 
för avdelningens hemsidor. 

Inom produktenheten (LR) finns ett väl fungerande 
nätverk bestående av samtliga sekreterare för att utveck
la arbetssätt och kompetens. Vi söker dig som har god 
PC-vana och Ericssonerfarenhet och har goda kunskaper 
i svenska och engelska. 

Kontakta: Thomas Lindberg, 08-4042417,070-5630455, 
thomas.lindberg@era.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare, 
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 
STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

A v d e l n i n g s s e k r e t e r a r e 

Enheterna Business Management South Asia och Pacific 
Rim ansvarar för marknadsföring och försäljning av mo-
bittelefonisystem baserot på CSM standard. Enheterna 
finns i dag i Sundbyberg men kommer under sommaren 
att Hytta till Kista. 

• Vi söker en kvalificerad sekreterare som skall arbeta 
med båda dessa avdelningar. I tjänsten ingår sedvanliga 

sekreteraruppgifter så som viss konespondens, resebok
ningar, reseräkningar och tidrapportering. Du kommer 
även att planera besök av både kunder och personal från 
våra lokalbolag. Vidare kommer du att arbeta med pla
nering och administration av utrullning av Value Base 
Selling workshops i hela region Middle East och Asia-Pa
cific 

Arbetet är självständigt och kräver en drivande och 
utåtriktad person med stark känsla för service, for tjäns
ten krävs goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint 
samt engelska. Tidigare erfarenhet av arbete som sekre
terare är en extra merit 

Kontakta: Gabrielle Wessel +46 8 757 36 80, Eva Frans
son, Personal, +46 8 757 57 38. Ansökan: Avdelnings
sekreterare, Ericsson Radio Systems AB, SC/ERA/LOHS 
Helga Holmkvist 164 80 STOCKHOLM, helga.hol-
mkvist@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

M a r k n a d s a s s i s t e n t / 

S e k r e t e r a r e 

• Till Global Function Region Europe-Africa-Middle East 
(EMEA) inom BU Ericsson Business Consulting söker vi 
en Marknadsassistent/Sekreterare. Som Marknadsas
sistent kommer du att driva projekt med regions- och 
practice chefer och på så vis medverka till etableringen 
och vidareutveckligen av BU Ericsson Business Consul
ting inom EMEA-regionen. 

Du kommer att arrangera och genomföra internatio
nella evenemang som kvartalsmöten, ombesörja regio
nens kommunikations- och informationsarbete samt 
hantera och effektivisera vissa administrativa rutiner. Du 
har också ansvaret att ta fram referensorderiistor samt 
att utveckla regionens webb och kompetensnätverk. 

I din roll som Sekreterare ingår dokument- och faktu
rahantering, tidrapportering, hotell- och resebokningar, 
administering av möten samt bevakning av månadsrap
portering. VI tror att du är en utåtriktad och flexibel per
son med förmåga att prioritera och fatta beslut Du har 
lätt för att kommunicera och samarbeta med andra män
niskor. Du har goda kunskaper i engelska och behärskar 
MS-Office paketet Erfarenhet från arbete inom en mark
nadsenhet är meriterande. 

Kontakta: Tommy Rosquist 08-422 21 58, tommy.ros-
quist@edtericsson.se, Niklas Nordgren, 08-422 21 54, 
niklas.nordgren@edtericsson.se. Ansökan: Marknadsas
sistent/Sekreterare. recroitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

K o n t o r i s t 

• ERA/U Sales & Marketing GSM New Accounts and 
UMTS, vi söker nu en kontorist som i första hand ska as
sistera vår enhetssekreterare. Dina arbetsuppgifter kom
mer att bli mycket varierande, bl.a ingår telefonpassning, 
gå ärenden, informationsspridning, boka resor, reseräk
ningar, ansvara för kontorsförrådet samt allmän admi
nistration. Du blir avdelningens "allt-i-allo" och får rycka 
in där det behövs. 

Du som söker har goda kunskaper i Microsoft Office 
paketet Du kan formulera Dig på engelska i tal och 
skrift Det är viktigt att Du är prestigelös och serviceinrik
tad, att Du har bra ordningssinne och är flexibel. Du gillar 
att samarbeta med andra människor samt att ta egna ini
tiativ. 

Passar detta in på Dig och Du känner för att arbeta på 
en expansiv enhet med trevliga människor så hör av Dig 
till: 

Kontakta: Jeanette Gustafsson, +46 8 757 08 52, jeanet-
te.gustafsson@era.ericsson.se. Ansökan: KONTORIST, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LI/HA 164 80 Stock
holm, lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

P a t e n t a s s i s t e n t 

Ericsson Research, har ansvar för all forskningsverksam
hetinom Ericssonkoncernen. Till patentsupportavdel-
ningen söker vi nu en patentassistent 

• Du kommer att arbeta på avdelningen Legal Matters, 
T/PL i Kista tillsammans med tre andra patentassistenter. 
T/PL ansvarar för skyddande av forskningsresultat från 
utarbetande av en första patentansökan till beviljat pa
tent i samtliga de länder där ett patentskydd anses vara 
värdefullt för Ericsson, vi handlägger även andra juridiska 
ärenden, såsom besvär, invändningar och immaterial-
rättsliga avtal relaterade till forskningen. Dessa uppgifter 
ställer givetvis höga krav på kompetens och noggrann
het inte minst vad gäller administrationen. 

Patentassistentens arbetsuppgifter innebär hantering 
av administrationen inom hela ansvarsområdet för T/PL 
Arbetsuppgifterna, som löses i samarbete med våra pa-
tentingenjörer, omfattar bl a databasregistrering, utfär
dande av orderbrev, posthantering (elektronisk och fy
sisk), fakturahanting samt arkivering och distribution av 
brev och dokument Arbetet innebär dessutom kontakter 
med nationella och internationella myndigheter samt 
ombud och uppfinnare över hela vadden. Du förväntas 

också att aktivt medverka till att utveckla de administrati
va rutinerna. 

Du som söker tjänsten bör ha erfarenhet av patentad-
minstrativt arbete, ha goda kunskaper i engelska, ha lätt 
för att samarbeta samt vara initiativrik, ansvarsfull, flexi
bel och noggrann. 

Kontakta: Joakim Wihlsson, 08-585 31992, joakim.wi-
hlsson@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio 
Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamns-
gatan 23, 164 80 STOCKHOLM, 
disabeth.sanct5trom@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

M a r k n a d s a s s i s t e n t 

Branding and Marketing Communication (LME/DMB) 
ingår i koncernledningsfunktionen Marketing and Stra
tegic Business Development Vi arbetar med koncernge
mensamma marknadsförings- och marknadskommuni
kationsfrågor, varumärken, corporate visual language 
och marknadsundersökningar. 

På HF består enheten av sex personer, som nu letar 
efter en person som kan assistera oss på hemmaplan. 
Eftersom vi är en liten enhet kan vi lova Dig ett intres
sant och omväxlande arbete med stort utrymme för eg
na initiativ. 

• Dina arbetsuppgifter blir bl.a. att ansvara för: Gransk
ning och bokföring av leverantörsfakturor Möten och be
söksplanering Lagerhållning och distribution av på enhe
ten producerat material Beställning av kontorsmaterial 
Vara en samlad resurs/kontaktpunkt för enheten när me
darbetarna är på resa eller frånvarande på annat sätt Du 
kommer även att ansvara för driften av vår intranet site 
samt hjälpa till med att ta fram presentationsmaterial av 
olika slag. 

vi söker Dig som har intresse för marknadsfrågor och 
goda kunskaper om Ericsson. Du kommer att ha många 
och täta kontakter både inom och utanför koncernen, 
varför social förmåga och servicekänsla är viktiga egen
skaper. Som person är Du även stresstålig och drivande. 
Du har mycket goda kunskaper i engelska såväl i tal som 
i skrift samt inom Office-paketet Har Du tidigare erfaren
het av PowerPoint och/eller HTML/webhantering är det
ta ett klart plus. 

Kontakta: Mats Rönne, 08 - 719 1931, 
mats.ronne@lme.ericsson.se. Ansökan: LME/DMB, Tele
fonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Mats Bjerlöv, S-
126 25 STOCKHOLM, mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

S e k r e t e r a r e 

Enheten IPR & Patent Unit hanterar frågor som rör pa
tent mönsterskydd, varumärken, licenser, piratdelar etc 
Vi är ca 10 personer och arbetar formellt för Ericsson 
Mobile Communications AB. Vi söker nuen erfaren 
sekreterare. 

• Arbetsuppgifterna består i att skriva protokoll, hantera 
fakturor, boka resor, möten och konferenser, göra rese
räkningar i reseprogrammet Atlas, budgeteringsarbete, 
design och uppdatering av hemsidor, tidrapporter, regi
strering över ärenden och dokument samt andra allmän
na kontorsgöromål. 

vi vill att du behärskar svenska och engelska, har bra 
kunskaper i MS Office (Word, Power Point Excel etc 

Dessutom är Ericsson-kännedom en nödvändighet. Vi 
ser helst att du kan börja arbeta hos oss så snart som 
möjligt 

Kontakta: Ulf Rytterholm, 08/404 51 66, ulf.rytter-
holm@ecs.ericsson.se. Ansökan: SEKRETERARE, Ericsson 
Mobile Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahl-
berg, 164 80 STOCKHOLM, gunn.sahlberg@qcs.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

S e k r e t e r a r e 

Supply CMS 30 

• Du kommer att assistera chefen till leveransavdel
ningen för Japan samt arbeta som sekreterare för avdel
ningen. Bland annat skriver du mötesprotokoll, gör OH-
presentationer, korrekturläser dokument säkerställer de 
administrativa rutinerna inom avdelningen, introducerar 
nyanställda, granskar tidrapporter och reseräkningar. I ar
betet ingår också uppdatering av Web-sidor, samt ett nä
ra samarbete med övriga sekreterare inom enheten. 

vi vill att Du har: Erfarenhet av sekreterararbete med 
servicekänsla. Stor PC-vana och behärskar bl a MS Offi
ce-paketet Har goda kunskaper i engelska. Lätt för att ar
beta med olika arbetsuppgifter parallellt Kan arbeta 
självständigt men har också lätt för att samarbeta. Erics
sonkunskap. Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. 

Kontakta: Bo Sjunnesson, 08-585 31912, bo.sjunnes-
son@era.ericsson.se, Ulrika Roos, 08-757 5771, 
ulrika.roos@era.ericsson.se. Ansökan:, Ericsson Radio 
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Systems AB, Gunilla Åsberg, JHS, 164 80 STOCKHOLM, 
gunillajsberg@era.erksson.se. 

administration (purchase orders, invoices and follow-up) 
will also be a part of your work. 

• Since we are constantly being visited by groups of 
journalists, customers (operators, distributors) and Erics
son representatives from our Market Units, we will need 
your help in managing them. Part of the PR work is to lo
an products to people that we believe to be important 
influences in society (journalists, analysts, VIPs etc). You 
will be responsible for the setting-up, administration, 
management and physical handling of a loaner-pro-
gramme. 

You should have experience from a marketing depart
ment in the past You are prepared to do both smaller 
projects as well as acting as a general support for the 
whole department Needless to say, you need to cope 
with working in a fast and changing environment! You li
ke working with many different people (different attitu
des) and you prefer having many interfaces in your work. 
As most of our contacts are with non-Swedes it is essen
tial that you speak and write English fluently. An additio
nal foreign language is an advantage. 

Contact: Solveig Aas, 08-385 311 63. Application: MAR
KETING ASSISTANT-, COMMUNICATIONS DEPARTMENT, 
Ericsson Mobile Communications AB, Kl/ECS/HKA Gunn 
Sahlberg, 164 80 STOCKHOLM, gunn.sahlberg@qcs.erics-
son.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING 
SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Kursvärdinna 
Active Learning 
Active Learning har ett brett utbud av utbildningsmöjlig
heter med både lärarledd och multimediastödd inlär
ning som ger många kombinationsmöjligheter. Vill Du 
bli vår kursvärdinna och hjälpa oss att ta hand om våra 
kursdeltagare och dessutom sköta det administrativa? 
Bland dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa våra kurs
deltagare till rätta att självständigt hantera all kursdoku
mentation och se till att den finns tillgänglig i utbild
ningslokalerna att förbereda kursdatorerna med rätt 
programvara inför kurs att se till att kurslokalerna hålls 
snygga och representativa. 

• Din arbetsplats är i huvudsak Västberga men du arbe
tar i Kista ca 1 dag per vecka. Vi söker dig som är positiv 
och trivs med kundkontakter. Du är mycket serviceinrik-
tad, tycker om att arbeta med människor och är mån om 
att göra det bästa för våra kursdeltagare. Du är en initia
tivrik, praktisk person med bra ordningssinne. Du bör 
också vara van att jobba vid en dator och ha goda kun
skaper i engelska, både i tal och skrift 

Kontakta: Kenneth Andersson, 08-726 32 70, 
Kenneth.Andersson@edtericsson.se. Ansökan: Kursvär
dinna Active Learning, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA -
KI/ERA/LT 

Sekreterare 
• Vi söker en sekreterare till vår enhet för Strategy and 
Systems Management inom GSM Systems. Det är en li
ten enhet med kvalificerade medarbetare och vi ser gär
na att du som är intresserad av deltidsarbete söker arbe
tet Du som söker har stort och välutvecklat ordningssin
ne och gillar ett omväxlande och självständigt arbete där 
inställning till att ge service är en självklarhet Du har en 
personlig trygghet och en vilja att hjälpa andra. 

Du kommer att arbeta med sedvanliga sekreterarupp-
grfter som resebeställningar, granskningar, doku
mentskrivande och viss ekonomisk uppföljning. Beställ
ning av kontorsmateriel och olika bokningar, dokumen
tering och uppdatering av och på websidor. Du har god 
PC vana och skall klara av att använda MS Office paketet 
främst Word, Excel, Power Point och Outlook 

Det är viktigt att du som söker känner till Ericsson och 
har erfa-renhet av arbete inom koncernen. Det är viktigt 
att du känner till de administrativa rutinerna inom företa
get 

Det är också bra om du har en förmåga att bygga nät
verk med dina kollegor. 

Kontakta: Christer Ihse, 08-757 38 10, Mats Eneborg, 
08-404 40 70. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, 
ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, ÄLVSJÖ 

IT Services uppgift inom Ericsson Business Consulting AB 
är bl a att tillhandahålla Ericssonkoncernen med en glo
balinfrastruktur. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Ku
ala Lumpur och Dallas. I Stockholm är vi ca I 000 per
soner som arbetar och vi behöver nu förstärka HR-tea-
met med ytterligare en medarbetare. Vi söker Dig som 
kan ge våra linjechefer ett professionellt stöd i ett brett 
spektrum av HR frågor. Det år ett självständigt arbete 
med stora möjligheter att sätta en personlig prägel på. 
Du kommer att ha kollegor inom personalenheten sam
tidigt som Du självklart arbetar mycket nära linjechefer
na inom Ditt ansvarsområde. 

• Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bl a kompe
tens- och organisationsutveckling, förhandlingar, lönefrå
gor, 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 motsva
rande och Du har flera års erfarenhet av personalarbete, 
gärna inom kompetensutveckling och förändringsarbete. 
Som person är Du utåtriktad och drivande med ett genu
int intresse för människor. Goda kunskaper i engelska, 
erfarenhet från Ericsson samt ett företagsintemt nätverk 
är viktigt 

Kontakta: Lise-Lotte Grahn, 08-726 25 14, lise-lotte.gra-
hn@edtericsson.se, lönas Larsson, 08-726 28 07, 
jonas.larsson@edt.ericsson.se. Ansökan: Personalman IT 
Services, recrurrment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Service Area Unit Network Design and Network Improve
ment Services skapades 15/3 för att tillgodose våra kun
ders krav på en enhetlig tjänsteportfölj inom Ericsson
koncernen. BMOC, BMOA och PN samlokaliserar därför 
sina resurser inom detta område under våren -99. 

Vi inom området Radio Network Design, en del av 
denna SAU, arbetar med planering av mobiltelefonnät 
för standarden GSM. Förutom att leverera tjänster till 
mobiloperatörer så stöttar vi alla våra lokala bolag värl
den över. Då Ericssons marknad främst finns utomlands 
befinner sig personalen ofta på resande fot 

Sekreterare 
• Vi behöver förstärka vår enhet med en sekreterare, 
som har någon tids Ericsson-erfarenhet Du kommer att 
serva ca 30 personer. 

Arbetsuppgifterna är många och varierande, några ex
empel är: bokning av resor, arrangera konferenser, tele
fonpassning, viss ekonomiuppföljning, tidskrivning, vara 
med i mindre projekt hjälpa nyanställda tillrätta, ta hand 
om offerter och lägga beställningar till inköp. 

VI söker dig som har förmåga att ha många projekt på 
gång samtidigt vara stresstålig, ha service känsla, kunna 
prioritera, samt kunna arbeta självständigt Du behärskar 
MS-office paketet Internet/Intranet och har goda kun
skaper i engelska. För rätt person kan vi lova ett omväx
lande jobb i ett trevligt gäng. Låter det intressant? 

Kontakta: Yvonne Nilsson, 08-404 6663, yvonne.nils-
son@era.ericsson.se, Göran Ågren, 08-757 3432, 
goran.agren@era.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare -Ra
dio Network Design, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

DNS-tekniker 
Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens mest 
geografiskt spridda och komplexa nätverk. Det omfattar 
drift i Stockholm, Dallas och Kuala Lumpur.service Area 
Corporate Network är 125 anställda och vi ansvarar för 
nätverket (Ericsson Corporate Network, ECN) för både 
data- och taltrafik. Till gruppen i Älvsjö som arbetar med 
datanätet behöver vi nu förstärkning med en DNS tekni
ker. 

• Som DNS tekniker kommer du att arbeta med DNS 
installation, underhåll och utveckling med hjälp av verk
tyget QIP samt tillhandahålla DNS information på bl a 
web. Du kommer även att arbeta med problemhantering 
samt ge experthjälp till våra kunder inom Ericssonkon
cernen. I arbetet ingår också ett globalt åtagande med 
mycket kontakter med våra hubbar i Kuala Lumpur och 
Dallas. 

För arbetet krävs att du har djupgående kunskaper om 
UNIX och praktisk erfarenhet av DNS, i första hand från 
Unixmiljö men det är en fördel om du även känner till 
NT-miljön. Du bör även ha allmänna kunskaper inom 
områden som mail, TCP/IP, routing, DHCP, subnetting 
etc 

Du som söker skall tycka om att arbeta i en omväxlan
de och föränderlig miljö. Du kan arbeta mot uppsatta 

mål, såväl självständigt som i projektform. Då vi arbetar i 
en internationell miljö måste du ha goda kunskaper i 
engelska i både tal och skrift 

Kontakta: Tiina Balod, 08-726 37 65, 
tiina.balod@edtericsson.se, Berndt Carlsson, 08-726 27 
17, bemdtcarlsson@edtericsson.se, Ellinor Säfqvist, elli-
nor.safqvist@edtericsson.se. Ansökan: DNS-TEKNIKER, 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
VÄSTBERGA 

Product owners -
SAM Training 
To support the continued growth of SAP R/5 system im
plementation within Ericsson a professional SAP Appli
cation Management Center (SAM) has been set up in 
the newly formed Ericsson IT ServicesSAM Training. 

• We are now looking for product owners to be respon
sible for the support of training modules within the area 
of SD, MM, and PS. 

You will work withs upport to the implementation 
projects when adapting generic courses to the local 
needsset up and maintain a network of trainers update 
and maintain generic course material in cooperation 
with SAP R/3 Template Manager, information towards 
regional training centers giving overview courses within 
the modules area. 

You need to have good knowledge about SAP R/3 
modules area, good skills in English, experience from 
learning product development consultative way of wor
king, some teaching experience. 

Contact: Britt-Marie Swärd, 08- 585 32 880, britt-
marie.sward@edtericsson.se, Anna Schlyter, 08- 568 6 
2126, anna.schlyter@edtericsson.se. Application: Pro
duct owners - SAM Training. 
recruitmerrt@edtericsson.se. 

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-ti
me massively muttiplayer games. A Business Cell is a 
virtual start-up company within Ericsson. The goal is to 
make our server solution the de facto Internet standard 
for muttiplayer games. 

Online games is an exciting and expanding business. 
Game developers are producing a wealth of new mut
tiplayer games. Some games are played with up to 
22.000 simultaneous players! More than 4 million play
ers are already using PC game services. Sega introdu
ced the new Dreamcast Internet game console this year 
and sold 1.500.000 units. Sony and Nintendo are fol
lowing 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 interfa
ces 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 fi
eld tests. Experience from game programming is welco
me. 

Experienced software design engineers with an in
terest for online muftiplayer 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 ländel, +46 8 585 317 49, magnusjan-
del@era-tericsson.se, Zorica Bodiroza, +46 8 757 0191, 
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 RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Support 
Common Tools support globalt IT/IS-stöd för nästa ge
nerations mobikelefoniVi är en enhet på ca 25 personer, 
inom den starkt växande produktenheten för tredje ge
nerationens mobiltelefoni (Product Unit - Wideband Ra
dio Networks i WCDMA-Systems), som arbetar med 
IS/IT-support till linjeenheter och projekt Kommersiella 
PU-WRN produkter planeras till år 2001 men redan i år 
har vi flera experimentsystem i drift i olika delar av värl
den. 

• Därför behöver vi en erfaren person som kan hjälpa 
verksamheten att supporta viktiga applikationer.exem-
pehris en MetaPhase baserad produkt som WDM(WRN 
Document Manager) och Rational's dear Case. Du kom

mer att ingå i ett erfaret supportteam med både Unix/PC 
och nätverkskompetens. Vi ger mycket telefonstöd men 
finns också tillgängliga ute i verksamheten. VI satsar 
mycket på kompetensutveckling där de egna önskemå
len matchas med verksamhetens. Eftersom vi tror att 
detta är en av de mest spännande platser inom Ericsson 
att arbeta på just nu så ser vi därför alla möjligheter för 
just din utveckling. 

Detta är en global miljö, goda engelska kunskaper är 
därför en fördel. Samtidigt ger det många kontakter med 
lapan, Tyskland, Irland, USA, Nederländerna m.fl länder. 

Kontakta: Chiff Welander, Tel +46 8 404 47 38, chiftwe-
lander@era.ericsson.se, Bernd Grimmeiss, Tel +46 8 585 
33 397, bemd.grimmeiss@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1234, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 Stockholm,. Ansökan: PU-WRN@era.encs-
son.se. 
• • • • • • • • • • • •MOHMBNBBMBi 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

PC & Unix support 
vi år en enhet på ca 25 personer, inom den starkt väx
ande produktenheten för tredje generationens mobilte
lefoni (Product Unit - Wideband Radio Networks i WCD
MA-Systems), som arbetar med IS/IT-support till linjeen
heter och projekt Kommersiella PU-WRN produkter pla
neras till år 2001 men redan i år har vi flera experiment
system i drift i olika delar av världen. 

• Ett av Ericsson's mest besökta demoverksamheter just 
nu är baserad på STN (Stockholm Test Net) som suppor-
tas av oss. Infrastrukturen består av bl.a. PC och Unix 
plattformar där senaste mobiltelefonitekniken integreras 
tillsammans med framtida applikationer i spännande 
nätverkslösningar (ATM, paketdata, ISDN, Bluetooth etc). 
Demo av detta sker ofta också i globala sammahang i 
samband med mässor över hela världen. 

Vi har en ovanligt stor bredd på vår IS/IT support med 
både sedvanlig support och uppdragsverksamhet Därför 
tror vi att vi kan erbjuda dig en mycket god och mångsi
dig kompetensutveckling. 

Kontakta: Chiff Welander, Tel +46 8 404 47 38, chiffwe-
lander@era.ericsson.se, Bernd Grimmeiss, Tel +46 8 585 
33 397, bemd.grimmeiss@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1236, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 Stockholm,. Ansökan: .PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Unix-tekniker/expert 
Globalt IT/IS-stöd för nästa generations mobiltelefoni 

Vi är en enhet på ca 25 personer, inom den starkt 
växande produktenheten för tredje generationens mo
biltelefoni (Product Unit - Wideband Radio Networks i 
WCDMA-Systems), som arbetar med IS/IT-support till 
linjeenheter och projekt Kommersiella PU-WRN produk
ter planeras till år 2001 men redan i år har vi flera expe
rimentsystem i drift i olika delar av världen. 

• Du: rör dig obehindrat i Unix miljö, är van att jobba i 
stora nätverk, kan NIS och NIS+, kan Solaris 2.5.1,2.6 
och CDE, kan NFS, kan scriptprogrammering, kan progra-
minstallationOm du dessutom kan Riskanalyser, Doku
mentera, Integrationsfrågor, HA-lösningar och Projektar
bete, är det meriterande. 

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta både utveck
lings- och förändringsprojekt inom ERA/R's globala IT-
miljö såväl som deltagande i PU-WRNs utvecklingspro
jekt inom WCDMA. 

Vi satsar mycket på kompetensutveckling där de egna 
önskemålen matchas med verksamhetens. Eftersom vi 
tror att detta är en av de mest spännande platser inom 
Ericsson att arbeta på just nu så ser vi därför alla möjlig
heter för just din utveckling. 

Kontakta: Björn Stridh, Tel +46 8 404 28 34, 
bjom.stridh@ericsson.se, Bernd Grimmeiss, Tel +46 8 
585 33 397, bernd.grimmeiss@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1237, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 Stockholm,. Ansökan: .PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Global IS/IT Coordinator 
7he Global Sourcing Organisation within Ericsson Busi
ness Segment Consumer Products in Kista are looking 
for new employees: 

• You will support Consumer Segment Sourcing in all 
kinds of IT related issues by leading the Global Co-ordi
nation within the Segment via IT-team, and Co-ordinate 
with the other Business Segments. During the imple
mentation of SAP R/3 you will also manage our needs 
for IT-support As technical adviser handle IT related re
quirements 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 manage
ment Structured and analytical competence. Target ori
ented with the ability to define goals, steer and perform. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA, COMMUNICATIONS DEPARTMENT 

Marketing Assistant 
Ericsson Mobile Communications AB is a company 
within the new Business Consumer Products at Ericsson. 
Ericsson Mobile Communications AB develops, markets 
and sells mobile phones all over the world. To support 
our Global Communications unit we need a Marketing 
Assistant 

Apart from general support and back-up to the de
partment (14 people) specific responsibilities are to 
update and maintain all Databases that are managed 
by the department The department responsible for ma
naging them together with the projectleader. Business 
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J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 15 1999 

Experience from working with Project management. Abi
lity to communicate and work on all levels in the orga
nisation with people in an international environment 
Fluency in English. International travel comes with the 
nature of the position. 

Contact: Tommy Liljegren, 08-585 31723. Application: 
Global IS/IT Co-ordinator, Ericsson Mobile Communica
tions AB, KI/ECS/HKA Cunn Sahlberg, 164 80 Stockholm 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Unix Technicians 
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 will ex
pand our system management within our newly formed 
TT-Services, which is located in Stockholm, Dallas and 
Kuala Lumpur. 

• We are looking to fill key technical positions within 
this area. The jobs are located in Stockholm but it may 
also include some travelling and limited work abroad. 

This is an exciting opportunity to be involved in expan
ding a professional SAP R/3-system operation. Career 
opportunities are excellent with strong growth forecast 
beyond 1999. Our active policy is to help our people 
broaden and deepen their SAP R/3 and Unix skills. 

Your main tasks will include: Installation of hardware 
and software. Systems management and performance 
measurement Basic system design and dimensioning. 
Trouble shooting. Technical support and customer sup
port Participate in projects. 

For this position you need good knowledge in English, 
experience from project work and ability to work inde
pendently as well as in team. We also value social skills 
high 

Contact: Mikael Alm, 08-726 29 97, 
mikael.alm@edtericsson.se. Application: Unix Technici
ans. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
STOCKHOLM 

Systems architect - Unix/R3 
DO YOU WANT TO WORK FOR A COMPANY WHERE 
CHANCE IS CONSTANVEricsson 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 will expand our system management 
within our newly formed IT-Services, which is located in 
Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur. 

• We are looking to fill key technical positions within 
this area. The jobs are located in Stockholm but it may 
also include some travelling and limited work abroad. 

This is an exciting opportunity to be involved in expan
ding a professional SAP R/3-system operation. Career 
opportunities are excellent with strong growth forecast 
beyond 1999. Our active policy is to help our people 
broaden and deepen their SAP R/3 and Unix skills. 

Systems architect - Unix/R3Your main tasks will inclu
de: Advanced system design and dimensioning. Perfor
mance optimization. System testing. Trouble shooting. 

For this position you need good knowledge in English, 
experience from project work and ability to work inde
pendently as well as in team. 

Contact: Mikael Alm, 08-726 29 97, 
mikael.alm@edtericsson.se. Application: Systems archi
tect - Unix/R3. recruitment#edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

R/3 Basis Consultant 
DO YOU WANT TO WORK FOR A COMPANY WHERE 
CHANCE IS CONSTANT? 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 will expand our system management 
within our newly formed IT-Services, which is located in 
Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur. We are looking to 
fill key technical positions within this area. 

• The jobs are located in Stockholm but it may also in
clude some travelling and limited work abroad. This is an 
exciting opportunity to be involved in expanding a pro
fessional SAP R/3-system operation. Career opportuniti
es are excellent with strong growth forecast beyond 
1999. Our active policy is to help our people broaden 
and deepen their SAP R/3 and Unix skills. R/3 Basis Con
sultant 

Your main tasks will include: Becoming an expert in 
the R/3 Basis module including system architecture and 
landscape design, sizing performance analysis and glo
balization issues. Participating in implementation pro
jects. Installing and upgrading systems. Developing auto
mated surveillance. Providing technical expertise sup
port Performing maintenance. 

Your qualifications include: Experience as a Basis con
sultant or experience as an administrator for Oracle data

bases or UNIX systems. Good knowledge in English, ex
perience from project work and ability to work indepen
dently as well as in team. We also value social skills high 

Contact: Barbro Persson, 08-726 32 40, barbro.pers-
son@edtericsson.se. Application: R/3 Basis Consultant. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Metoder och verktyg 
Vår produktenhet PU-WRN utvecklar nya system och 
produkter för Ericssons framtida bredbandiga mobiltele
fonsystem baserade på WCDMA Vi eftersträvar att an
vända den senaste och mest effektiva tekniken vad gäl
ler metoder och verktyg i vår konstruktionsmiljö. Då vår 
verksamhet expanderar snabbt, behöver vi snarast för
stärka vår avdening för Metoder och Verktyg (M&V). 

• VI söker därför en person som ska ansvara för install-
tion, drift och visst användarstöd för de verktyg som an
vänds för mjukvarukonstruktjon inom enheten för ut
veckling av radiobasstationer (RBS). I arbetsuppgifterna 
ingår också att vid behov kunna bistå våra EDA-ansvariga 
med installation och drift för våra UNIX-baserade verktyg 
för hårdvarukonstruktion. 

Erfarenhet av datornätverk, UNIX samt MS Windows 
NT är nödvändig. Viss erfarenhet av mjukvaruutveckling 
är önskvärd. Arbetet innebär dagliga kontakter med 
andra designcentra inom Ericsson samt med ett flertal 
verktygsleverantörer. Goda kunskaper i Engelska är där
för nödvändiga. Stresstålighet och förmåga att självstän
digt driva enskilda frågor är också viktigt i detta arbete. 

Kontakta: Bernt Arbegard, Tel 08-757 24 31, berntarbe-
gard@era.ericsson.se, Hans Lunden, Tel 08-757 04 03, 
hans.lunden@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1268, Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM,. Ansökan: .PU-WRN@era.encs-
son.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

IP-tekniker 
Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens mest 
geografiskt spridda och komplexa nätverk. Det omfattar 
drift i Stockholm, Dallas och Kuala Lumpur. Service Area 
Corporate Network är 125 anställda och vi ansvarar för 
nätverket (Ericsson Corporate Network, ECN) för både 
data- och taltrafik. Till gruppen i Älvsjö som arbetar med 
datanätet benöver vi nu fårstärkning med en IP/Router-
tekniker. 

• Som IP/Routertekniker kommer Du främst att arbeta 
med installation, felsökning samt underhåll. Vi ligger 
långt fram i den tekniska utvecklingen och söker Dej 
som har minst några års erfarenhet av arbete i WAN-mil-
jö med följande protokoll: TCP/IP ATM Frame Relay ISDN 
BGP OSPF/EIGRP. Om Du dessutom har erfarenhet av 
UNIX, LAN, X.25, IPX, DecNet, SNA är det ett plus. 

Du som söker skall tycka om att arbeta i en omväxlan
de och föränderlig miljö. Du kan arbeta mot uppsatta 
mål, såväl självständigt som i projektform. Då vi arbetar i 
en internationell miljö måste Du ha goda kunskaper i 
engelska samt möjlighet att även med kort varsel kunna 
resa såväl inom som utanför Sveriges gränser 

Kontakta: Tiina Balod, 08-726 37 65, 
tiina.balod@edtericsson.se, Lena Englund, 08-726 28 
39, lena.englund@edtericsson.se, Michael Clingbjer, 08-
726 34 12, michael.dingbjer@edtericsson.se Ansökan: 
IP-tekniker, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. KISTA 

SYSTEMUTVECKLARE 
Ericsson IT Services skall förse Ericsson med globala 
IS/IT qånster i världskloss Vår enhet (Product Data Ma
nagement/Enterprise Data Mangement) inom Ericsson 
IT Services arbetar med stödsystem för produktutveck
ling och hantering av produktinformation. Våra system 
används inom Ericsson i hela världen. Systemen är ut
vecklade med client/server teknik där serverdelarna 
finns i IBM, Windows NT eller UNIX-miljö och clientdelar-
na i UNIX eller Windows miljö. 

• Vi söker dig: som har erfarenhet inom några av följan
de områden: Java, Javascript, JSP, Html, Visual Basic, ASP, 
Orade, SQLServer, C, C++. Du är intresserad av ny tek
nik och moderna utvecklingsmiljöer och verktyg. Det är 
ett plus om du har erfarenhet av standardsystem för 
hantering av produktinformation (tex Metaphase). 

Som person tar du gärna egna initiativ, tycker om att 
lära dig nya saker och har lätt för att samarbeta. Du har 
högskoleutbildning och gärna några års erfarenhet Vi er
bjuder goda möjligheter för dig som är småbarnsförälder 
att kombinera en intressant yrkeskarriär med föräldrarol
len genom flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta he
mifrån och möjlighet att arbeta deltid 

Kontakta: Ove Åstrand, 08/404 27 38,070-562 53 46, 
ovejstrand@edtericsson.se. Ansökan: SYSTEMUTVECK
LARE, Ove Åstrand, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Ericsson Business Networks AB är en global leverantör 
av kompletta, integrerade informationsnät för tal, data 
och multimedia i fasta och mobila tillämpningar. Affär
senheten Enterprise Systems i Nacka Strand utvecklar, 
säljer samt stöder kommunikationslösningar till ett brett 
spektra av kunder, från mindre företag på en ort till mul
tinationella företag med kontor sammanbundna i värld
somspännande nätverk. Våra lösningar omfattar allt 
från vanlig telefoni till avancerad datakommunikation. 

Utveckling och support av 
Unix 
• Avdelningen som ansvarar för utveckling och support 
av UNIX inom affärsenheten Enterprise Systems behöver 
nu förstärka organisationen med ytterligare en medarbe
tare. Inom ramen för gruppens ansvar ligger ansvar för 
en serverpark med 50-60 UNIX servrar och logiskt LAN. 
Den absoluta huvuddelen av servrarna är SUN med Sola
ris som operativsystem. Servrarna används som bas för 
diverse basfunktioner inom affärsområdet Exempel på 
basfunktioner är mail, WWW, databaser, hemkataloger, 
etc vi har också en egen helpdesk dit våra användare 
vänder sig med frågor och hjälp med problemlösning. 

Arbetsuppgifterna omfattar drift, utveckling problem
lösning kring vår UNIX- och nätverksmiljö med fokus på 
våra UNIX-servrar. 

I arbetet ingår också att dokumentera procedurer och 
instruktioner för andra medarbetare inom gruppen då vi 
räknar med att tjänsten innebär specialisering inom vissa 
områden. Då vi tror att rätt person för tjänsten kommer 
att bli en förebild inom sitt ämnesområde krävs också en 
ödmjuk attityd och en positiv människosyn. 

Lämplig teknisk bakgrund är: Erfarenhet från arbete 
med SUN datorer och operativsystemet Solaris. Kunska
per i shellprogrammering samt Perl. Goda kunskaper i 
TCP/IP. Goda kunskaper i engelska. Teknisk högskola, nå
gon form av teknisk eftergymnasial utbildning eller lång 
erfarenhet 

Personliga egenskaper: God analytisk och logisk för
måga. Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. 
Förmåga att hantera många uppgifter samtidigt. God ini
tiativförmåga och egen drivkraft God social kompetens. 
Serviceinriktad. 

Kontakta: Göran Digné08-422060, 
oran.Digne@ebcericsson.se. Ansökan: UTVECKLING 
OCH SUPPORT AV UNIX Ericsson Business Networks AB, 
Human Resources / Jan Lagerborg, 131 89 STOCKHOLM, 
Jan.Lagerborg@ebcericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, UMEÅ 

Systemutvecklare 
Vår enhet inom Ericsson IT Services arbetar med stöd
system för produktutveckling och hantering av produkin-
formation. Våra system används inom Ericsson över hela 
världen. Systemen år utvecklade med client/server tek
nik där serverdelarna finns i IBM, Windows NT eller 
UNIX-miljö och clientdelarna i UNIX eller Windows miljö. 
Som utvecklingsmiljö för dientdelama använder vi 
främst Visual Basic och JAVA Systemutvecklare till Umeå 
I Umeå är vi en mindre grupp som är under uppbygg
nad. Vi behöver nu förstärka vår bemanning med ytterli
gare systemutvecklare. 

• Önskvärda kvalifikationer: De medarbetare vi söker till 
Umeå bör ha erfarenhet av systemutveckling av 
dient/server baserade informationssystem. VI ser gärna 
att du har erfarenhet av objekt- och komponentoriente-
rad systemutveckling på Microsoft plattformen. Det är en 
fördel om du har erfarenhet av följande verktyg/tekniker: 
Visual Bask, Visual C++, COM, ASP, 115, MTS. 

Som person är du intresserad av ny teknik och moder
na utvecklingsmiljöer och verktyg, vi lägger stor vikt vid 
din sociala profil, initiativförmåga och att du har lätt för 
att samarbeta. Du har högskoleutbildning och gärna någ
ra års erfarenhet VI erbjuder dig ett varierande arbete 
som innebär stora möjligheter bil utvecklande och sti
mulerande arbetsuppgifter 

Kontakta: Olof Strömmer, 090-153167, oloLstrom-
mer@edtericsson.se, Johan Wetterhorn, 090-153235, jo-
han.wetterhorn@edtericsson.se, Per Idahl, 090-153233, 
per.idahl@edtericsson.se. Ansökan: Systemutvecklare 
Umeå. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB. GÖTEBORG 

NT-expert 
Ericsson CompitexAB (ECS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radio-
/tele-/dotakommunikation och applikationer), vi år un
derleverantör till andra Ericsson-enheter samt att vi för 
externa kunder utvecklar integrerade informations- och 
kommunikationssystem för larm- och ledningscentraler 
såsom I I2<entrakr. Vi har en komplett affärsprocess 
med egen marknadsfunktion, produktutveckling, instal
lations- och kundstödsfunktioner. Vi år belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och år drygt 120 medarbetare. 

En alk större andel av våra projekt bygger på Win
dows NT-phttformen och eftersom vi behöver förstärka 
vår kompetens på området söker vi nu en Windows NT 

specialist Tjänsten innebår dels att som expert på om
rådet kunna delta i processen med att dra upp riktlinjer 
för hur våra NT-boserade system bör designas och dels 
att själv agera systemutvecklare och implementera val
da lösningar. 

• VI tror att du är någon som arbetat ganska intimt med 
NT under något år och förutom C++ och ett objektorien-
terat tankesätt bl a behärskar COM/DCOM, MSMQ, regis
ter-, tråd- resp. minneshantering på avancerad nivå. VI 
ser gärna att du har: ordningssinne, Windows NT erfa
renhet, systemutvecklingsbakgrund (C/C++ i första 
hand) och att du är högskoleutbildad inom dataområdet 
med något års arbetslivserfarenhet 

Kontakta: Kenneth Gjörioff, 031-709 91 77, 
kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se, Anders Holmkvist, 031 
- 709 90 42, anders.holmkvist@egs.ericsson.se. Ansökan: 
NT-expert - Ref. Nr. 19/99, Ericsson Compitex AB, Perso
nalavdelningen, Box 2102, 421 02 Västra Frölunda, ma-
ria.zetteriund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

IS support 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener-
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. En
heten 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 frå
gor till organisationen. 

• Vi är ett ungt engagerat gäng som jobbar inom IT si
dan idag och vi behöver ytterligare förstärka vår support
funktion. Nu behöver vi en person som kan arbeta till
sammans med övrig supportpersonal och har ett djup 
intresse för teknik och framförallt att ge service åt våra 
kunder. Du bör ha goda kunskaper inom PC/UNIX/NT 
samt ha någon form av data utbildning i botten. 

Kontakta: Mats Hammargård, 08-721 70 05, Mats.Ham-
margard@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal), 
08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansö
kan: KK99102 - IS support, Ericsson Components AB, 
Energy Systems Division KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 
81 Stockholm, Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

mmmmmmtmmmmmmmmwmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Administrative support 
• In order to meet the new way of working with infor
mation we establish a new post at ERA/UX/S. 

You will act as the web and administrative support 
person to the WCDMA and the GSM Standardization Pro
ject Managers and project members. You will also assist 
the other persons within the whole UX unit with web 
support There may also be aspects of and other IT sup
port e.g. in conjunction with standardization meetings 
hosted by the unit that would be part of your responsi
bilities. We are working in an international environment 
which result in that the project leaders are not always in 
the office. This means that working independently, wit
hout constant need for neither supervision nor support, 
is an essential personal quality for this job. 

To be successful in this job, you need experience of 
web tools such as MS Frontpage. You are a service min
ded person who likes to solve problems for others and 
handling day-to-day activities. Ability to work under pres
sure and co-operate with people is nothing new to you. 
Your initiatives and ability to identify improvement areas 
and generate practical solutions are appreciated. Fluency 
in Swedish and English, both spoken and written is re
quired. This is important since you will have daily con
tacts with people in the unit having both Swedish as 
well as other languages as their mother tongues. You 
may also have contacts, probably not on a daily basis, 
with people from around the world, both internally in 
Ericsson and from outside Ericsson. 

Contact: Per Bjömdahl, + 46 8 757 2602, per.bjom-
daht@era.ericsson.se. Application:, Ericsson Radio 
Systems AB, Kajsa Möller, UH, 164 80 STOCKHOLM, kaj-
sa.moller@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Support Staff to 
Information Mgmt Tools 
Business Consulting is a rapidly growing area within the 
Ericsson Enterprise segment One of our key factors for 
success is to establish a pmject oriented organisation 
and therefore we need to strengthen our force with sup
port staff. 

• We have a need to support a large number of installa
tions of CMtool and Ericsson QearCase. CMtool and 
Ericsson QearCase are adaptations of QearCase for 
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Do you want to take part 
in our business revolution? 

Ericsson Dedicated Networks is a unique area within the 
Enterprise Solutions segment and part of the business 
unit Business Consulting. We help selected corporations 
all over the globe within the sectors Municipalities, 
Transport, Power Utilities and Defence & Security to 
develop their organisational and market performance in a 
new business economy. By concentrating the totality of 
Ericsson's competence spectrum in tailored 
communications solutions, we make these business 
opportunities become reality. 

We are seeking to enhance our organisation with 
some top-talented people and the following positions are 
now open: 

Business Manager — 
Market Operations Europe 

As Business Manager you will be responsible for contacts 
and co-operation with selected Market Units, preparation 
of Market plans and Order & Sales forecasts for defined 
markets. The main tasks are: 
• To elaborate and document sales plans and forecasts, 

together with respective Market Unit. 
• To participate in all types of promotions and pre-sales 

activities on the market. 
• To develop a customer/contacts network. 
• To close deals together with respective Market Unit. 
• Support to Market Units in their build-up of 

Dedicated Networks business. 
• To guide, co-operate and assist Tender Management in 

the production of tenders. 

For this position you should have a degree in electrical 
engineering or other relevant education and professional 
training in marketing management. You will also need 
some years' practical experience in marketing and sales. 
We appreciate if you have knowledge of the European 
markets, including central and Eastern Europe. You are 
result-oriented and have good communication skills. 
Good command of English both verbally and in writing 
is required, further languages are merit. 

Please contact: 
Robert Spertina, phone +46 8 764 33 77, 
robert.spertina@ebc.ericsson.se 
Per Svahn, Human Resources, phone +46 8 764 04 20, 
per.svahn@ebc.ericsson.se 

Secretary — 
Market Operations Europe 

We are looking for a secretary who can assist the Market 
Operations unit in the daily work. This means handling 
of correspondence, travel arrangements, pteparation of 
expense reports, participation in internal meetings and 
taking minutes. 

As a person you have excellent social skills, you are 
service minded, a team player and able to work 
independently. You like to wotk where you can take 
initiatives and feel that you learn something new every 
day. 

We offer you a work in an international environment 
with daily contacts around the world so it is essential that 
you have good knowledge of English, both spoken and 
written. 

Please contact: 
Robert Spertina, phone +46 8 764 33 77, 
robert .spertina@ebc .eticsson.se 
Per Svahn, Human Resources, phone +46 8 764 04 20, 
per.svahn@ebc.ericsson.se 

Tender Manager 
The units Market Operations Europe and Market 
Operations Middle Easr & Africa are currently looking for 
Tender Managers. This position offers the right applicant 
the opportunity to manage tender projects with the aim 
to produce competitive tendets covering creative 
solutions, project implementation and commercial 
aspects in a challenging environment. This position gives 
the opportunities: 

• To be part of a team to explore challenging new 
market- and customer segments. 

• To gain project management experience. 
• To achieve knowledge in marketing, technical and 

projecr implementation matter. 

Some of the main activities: 
• Analysing the requirements for the tender. 
• Setting up the tender organisation. 
• Formulating and communicating tender goals. 
• Specifying, negotiating and planning resources. 
• Progress follow-up. 
• Analysing risks and raking actions needed to avoid 

them. 

We believe that the fight applicant has a M. Se., B Se. or 
equivalent. In addition he or she should have gained 
experience from Marketing and Sales, Project 
Management or similar types of positions. 

Please contact: 
Gert Hedén, phone +46 8 585 353 76, 
gert.heden@ebc.ericsson.se 
Per Svahn (HR), phone +46 8 764 04 20, 
per.svahn@ebc.ericsson.se 

Strategic Purchaser 
As Straregic Purchaser your responsibilities will include: 
• Finding suppliers in co-operation with Marketing/ 

Tender Management, Solutions and Project 
Management. 

• Responsibility for RFQ's and all commercial issues 
with the suppliers. 

• Feed-back and follow-up as a parr of supporting the 
tender process, project and service phases. 

• Frame agreements with strategic suppliers. 
• Execute and co-ordinate vendor audits. 
• Take part in development of procurement models and 

routines. 

As Strategic Purchaser you will need good skills and 
experience from Purchase and/or Sales and knowledge of 
all commercial issues included in a procuremenr contract 
from an international viewpoint. Technical or economical 
education and basic computer skills ate necessary. R2 
competence is an advantage. 

We think you have an independent and self-
motivated personality with strong business and result 
orientation. 

Please contact: 
Per Johansson, phone +46 8 764 32 55, 
per.johansson@ebc.ericsson.se 
Ewa Elf, Human Resources, phone +46 8 764 09 12, 
ewa.elf@ebc.ericsson.se 

Operative Purchaser 
As Operative Purchaser your responsibilities will include: 
• Order handling towards suppliers and follow-up of 

purchase orders. 
• Back-up to strategic purchase with RFQ handling. 
• Price negotiations. 
• Handling of call-off towards quotations. 
• Support to logistics and Project co-ordinators. 

As Operative Purchaser you will need experience from 
Purchase and/or Sales and basic computer skills 
(Microsoft). R2 competence is an advantage. 

We think you are a result-oriented team player with 
an ambition to develop your skills. 

Please contact: 
Per Johansson, phone +46 8 764 32 55, 
per.johansson@ebc.ericsson.se 
Ewa Elf, Human Resources, phone +46 8 764 09 12, 
ewa.elf@ebc.ericsson.se 

System Development 
The unit System Support within Project Management is 
looking for creative, service minded people with a lot of 
initiative to work with our international turnkey projects. 
The work means development of our software and support 
to users. Shortet international assignments in connection 

with projecr start-ups can be part of the job. 
You need general knowledge of IT-tools and are 

experienced in programming with the ability to build up 
and structure own applications. Skills in Visual Basic, 
Excel, Access, VBA and SQL-server or similar are needed. 
As some of our customers will use web-based interfaces to 
data bases it is valuable if you have knowledge ot interest 
in this area. 

For this position you should have relevant education 
and some years' practical experience. Familiarity with 
project work and good command of English both verbally 
and in writing is also required. 

Please contact: 
Charlotte Curatola, phone +46 8 764 04 14, 
charlorte.curatola@ebc.ericsson.se 
Petet Berglund, phone +46 8 585 354 29, 
petet.berglund@ebc.ericsson.se 
Ewa Elf, Human Resources, 
phone +46 8 764 09 12, eva.elf@ebc.ericsson.se 

Project Manager 
We are looking for experienced Project Managers to take 
the overall management responsibility for planning and 
managing large customer projecrs in a professional 
manner for the above mentioned segments ready for 
assignments worldwide. 

Your background should be strongly based on 
working within project environments and familiarity 
with the role and importance of project execution. 

Experience from multi-discipline international 
projects is a clear advantage, as is experience gained from 
the telecommunication sector. 

Suitable candidates will be promoted for an 
internationally recognised certificarion as PMP (Project 
Management Professional). 

Please contact: 
Peter Ershage, phone +46 8 764 33 10. 
peter.ershage@ebc.ericsson.se 
Ewa Elf, Human Resources, phone +46 8 764 09 12, 
eva.elf@ebc.ericsson.se 

Please send your application, not latet than October 15, 
to: 

Ericsson Business Netwotks AB 
Dedicated Networks 
Eva Kling Eldselius SL/EBC/PEBD/H 
172 87 SUNDBYBERG 
eva.kling-eldselius@ebc.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 15 1999 

Ericsson use. Many of the installations will be co-opera
ting using Multisite. 

We need people who have experience of providing 
technical support in a distributed environment. Know
ledge and experience of some or all of the following is a 
plus: QearCase and Multisite Sun Solaris administration 
(basic). Windows NT administration (bask). Ericsson 
knowledge. Presentation and teaching. 

Willingness to travel and work face to face with custo
mers would be a distinct advantage. Cood skills in writ
ten and spoken english is required. 

Contact Ken Mcarthur, +46 08-726 23 26, ken.mcart-
hur@edtericsson.se. Application: Support Staff to Infor
mation Mgmt Tools, recruitment@edtericsson.se. 

MHBBMBBMÉB«HHBWMfc,MHHBiMBSBMII 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. ÄLVSJÖ 

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

• 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 
problemlösare. 

Kontakta: Karl-Magnus Ohlsson, 08-5686 28 54, karl-
magnus.ohlsson@edtericsson.se, Oaes Brameus, 08-
726 20 51, daes.brameus@edtericsson.se. Ansökan: Vi
deokonferens, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. ÄLVSJÖ 

Lotus Domino 
Administratör 
Vi är idag ett team på 7 personer med en medelålder 
strax under 30. Vi ansvarar för Ericsson koncernens Do
mino Backbone i vilket vi integrerat lokala Domino mil
jöer runt om i världen. Vi har högt i tak och det finns sto
ra möjligheter all personlig utveckling. 

• Du kommer att arbeta primärt med system administ
ration i vår Lotus Domino miljö. Vi driver dessutom ett 
stort antal tjänster såsom Webb och Domino applika
tionshotell för såväl Ericsson som dess affärspartners. 

Våra tjänster är mycket efterfrågade hos våra kunder 
och vi behöver därför nya medarbetare för att kunna till
godose 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 servi-
ceorienterad person som tycker om att analysera och lö
sa problem och har lätt för team arbete. Vt vill att du 
helst har jobbat några år som administratör eller tekniker 
inom IT-området Erfarenhet av Lotus Domino administ
ration är meriterande 

Kontakta: Karl-Magnus Ohlsson, 08-5686 28 S4kart-
magnus.ohlsson@edtericsson.se, Claes Brameus, 08-
726 20 51, daes.brameus@edteric5Son.se. Ansökan: Lo
tus Domino Administratör, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

IT Sevices 
DO YOU WANT TO WORK FORA COMPANY WHERE 
CHANCE IS CONSTANT? 

Join Ericsson IT Services' global ream of lOOOtalented 
IT professionals. Ericsson IT Services is dedicated to deli
vering state-oT-me-ort global IT Solutions to Ericsson and 
as a result, helping Ericsson be a koder in the new Tele
coms World 

Ericsson IT Services manages one of the worlds most 
geographically distributed and complex networks with 
explosive growth. This includes operatons 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 
theWorkfstop 10 IT service providers. 

• Service Area - Information Management & Security - is 
a strategic area within Ericsson IT Services. We are hand
ling information flow between systems and platforms for 
internal and external communication supporting Erics
son business processes (Electronic Messaging e.g. EDI), 
Security (with aspect of solutions and products, both 
standard and customer-specific), database support & ad
ministration and directory. 

The two challenges and assignments for 1999 are 
Y2K and globalization, i.e. provide support for our pro
ducts on all hubs. Security is involved in all products and 
is a focused area for Ericsson. To be able to support ra
pid changes and expansion we are currently looking for 
the following competences: 

Electronic messaging. Application messaging. You will 
be working with development and implementation of 
application messaging solutions together with applica
tion developers. Today we mostly work with MQSeries 
from IBM but we 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. 

Contact: Göran Morberg 

EDI Consultant 
• As an EDI - Consultant you will be working towards 
Ericsson partners and customers as well as within Erics
son. We prefer that you to have a couple of years experi
ence 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 pro
jects is a merit 

Contact Torbjörn Ericson 
For both positions: You should hove 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 mo
re. 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.mor-
berg@edtericsson.se, Torbjörn Ericson, +46 8 568 
62905, torbjom.ericsson@edtericsson.se. Application: IT 
Sevkes. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Developers -
Information Mgmt Tools 
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 de
velopers. 

• You will work in a small team of developers on adap
tations of dearCase. These adaptations will be either ge
neric 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 ClearCa-
se is a bonus, but experience of adapting other databa
ses for customer needs would be good. Ericsson know
ledge is good too. Willingness to travel and work with 
customers would be a distinct advantage. You have good 
skills in written and spoken english 

Contact: Ken Mcarthur, +46 08 7262326, ken.mcart-
hur@edtericsson.se. Application: Developers - Informa
tion Mgmt Tools, recruitment@edteric5son.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

SAP R/3 Human Resources 
TillBU Ericsson Business Consulting, Human Resources 
and Operations Development söker vi en systemansva
rig för SAP R/3 HR-modulen. Enheten som bildodes den 
I 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 data
bas för att på detta sätt underlätta det administrativa ar
betet Vidare har syftet varit att förändra processerna in
om HR, ge ökad effektivitet och flytta HR-arbetet närma
re kärnverksamheten. 

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. 

Vi söker dig som är kunnig inom och är intresserad av 
IS/IT. Du har akademisk utbildning samt några års erfa
renhet inom personalområdet. Du är utåtriktad, analy
tisk, har lätt att få kontakt med människor och trivs med 
förändring. 

Det är meriterande om du känner till/arbetat med SAP 
tidigare. 

Kontakta: Per Granath, 08-726 20 19, 
Per-granath@edtericsson.se, Anna Schtyter, 08-726 21 
26. Anna.schlyter@edtericsson.se. Ansökan: SAP R/3 
Human Resources, recruitment@edtericsson.se. 

EKONOMI & FINANS 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Medarbetare till Treasury 
Ericsson Shared Services AB har skapats för att tillgodo
se administrativa tjänster i vid bemärkelse till Ericssons 
operativa enheter i Sverige. I ett första steg kommer 
verksamhet inom ekonomienheterna i EBQ ECS, ERA 
och ETX att föras samman i det nya bolaget Beträffande 
administrativa tjänster inom personalområdet (HR) och 
andra allmänna tjänster (General Services) pågår utred
ningar. Verksamheten placeras i Sundbyberg, inled
ningsvis i moderna lokaler i Hallonbergen och omfattar 
cirka 400 anställda. SPÄNNANDE UTMANING INOM 
ERICSSON SHARED SERVICES. Vill du vara med och dra 
igång ett nytt bolag och en ny spännande verksamhet? 

• Nu etablerar vi Ericsson Shared Services AB och söker 
flera flexibla medarbetare till Treasury. 

Vår grupp består f n av 13 personer och vi ansvarar för 
betalningsflödena för både ERA och ECS. 

De administrativa rutinerna är datoriserade och i arbe
tet ingår mycket kontakter både inom och utom företa
get 

Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team som bl a 
handlägger: Leverantörsbetalningar, Valutabeställningar, 
Betalningar till personal, Kontoanalyser, Bokföring Re-
condlieringsarbete 

Du har ekonomiutbildning på gymnasienivå komplet
terad med några års erfarenhet inom ekonomiområdet 
Du har goda kunskaper om Ericssons organisation och 
verksamhet Du skall ha utmärkta kunskaper i svenska 
och engelska i tal och skrift samt god färdighet i MS-Offi-
cepaketet 

Som person är du intiativrik och analytisk Du är också 
en utåtriktad person och har lätt att samarbeta med 
andra. Välkommen att kontakta: 

Kontakta: Rose-Marie Söderberg 08-757 02 26, rose-
marie.soderberg@era.ericsson.se. Ansökan: Medarbetare 
till Treasury. 

Avdelningsekonom 
• Vi söker en ekonom för att sköta ekonomin för avdel
ningen International Assignments. Avdelningen har en 
omfattattande internhandel med tjänster. I arbetsuppgif
terna ingår forecast uppföljning prissättning av tjänster 
samt vidarefakturering av kostnader (kvartals- och må
nadsvis) etc Avdelningen hanterar idag ca. MSEK 600 
per år. Arbetsuppgifterna kommer i början att utföras 
hos avdelningen som är placerad vid Telefonplan. 

Vi söker dig som har några års yrkeserfarenhet gym
nasiekompetens inom ekonomi, besitter datamognad 
och har goda kunskaper i engelska. Kunskap om Erics
sons struktur och organisation är också meriterande. 

a: Per Huftgren, 08-719 54 03, 
per.hultgren@etx.ericsson.se. Ansökan: Avdelningseko
nom. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Controller 
The business unit PDC Systems is responsible for provi
ding Japanese operators and service providers with 
complete and competitive solutions covering the wire
less area. This includes the PDC standard, the world's 
second largest digital mobile standard, as well as the 
third generation mobile standard IMT-2000. 

The business unit function Business and Financial 
Control, is involved in all activities within the unit and in
cludes Line Control, R&D Control, Market Control and 
Business Control. 

• We are now looking for a controller for our R&D activi
ties. 

The main tasks are: to co-ordinate the financial repor
ting for our RSD activities in doses as well as forecasts to 
support the management team with analyses, com
ments and presentation material covering our R&D acti-
vitiesto be involved in business plans and analyses when 
initiating new development projectsto support and 
educate our organisation in finandal issuesto initiate and 
participate in various improvement projectsClose inte
ractions with various units all over Ericsson are part of 
the daily work. The limited size of the business unit func
tion creates an opportunity for a broad and challenging 
work in a flexible and demanding environment 

Also, the job gives a unique possibility to gain an in
sight into all areas within a business unit 

Your qualifications include a solid financial education, 
some years of work experience within Ericsson and flu
ency in English. We expect you to be full of initiative, ha
ve an ability to make things happen and to enjoy a heavy 
workload. 

Contact Tobias Lindquist + 46 8 757 02 71, Tobias.Lind 
quist@era.ericssoose, Ulrika Roos, Human Resources 
+46 8 757 57 71, Ulrika.Roos@era.ericsson.se. Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/1HS Gunilla Ås
berg, 164 80 STOCKHOLM, 
gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Ericsson Shared Services AB har skapats för att tillgodo
se administrativa tjänster i vid bemärkelse till Ericssons 
operativa enheter i Sverige. I ett första steg kommer 
verksamhet inom ekonomienheterna i EBC, ECS, ERA 
och ETX att fåras samman i det nya bolaget Beträffande 
administrativa tjänster inom personalområdet (HR) och 
andra allmänna tjänster (General Services) pågår utred
ningar. Verksamheten placeras i Sundbyberg, inled
ningsvis i moderna lokaler i Hallonbergen och omfattar 
cirka 400 anställda. 

Ledare till kundreskontra 
• Enheten består av 20 medarbetare och arbetet inne
bär huvudsakligen att ansvara för kundfordringsproces
sen för Ericsson Telecom AB. Processen består av olika 
delprocesser där du har en viktig roll att tillsammans 
med andra medarbetare inom kundreskontran utveckla 
dessa. Din huvudsakliga arbetsuppgift i övrigt är att stöd
ja och utveckla medarbetarna för att funktionen ska fun
gera bra. 

Vi tror att du är civilekonom eller har motsvarande 
kompetens samt några års arbetslivserfarenhet Arbetet 
medför mycket kontakter, både internt och externt Att 
kommunicera i tal och skrift är därför väldigt viktigt och 
goda kunskaper i engelska en nödvändighet 

Kontakta: Tommy Bergdahl, 08-719 19 50, tommy.berg-
dahl@etxericsson.se. Ansökan: Ledare till kundreskont
ra, Ericsson Shared Services AB, HA/ESG/F/H Anneli An
dersson, 172 81 STOCKHOLM, 
anneli.andersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Controller 
Generic Technologies är Ericssons forsknings- och förut
vecklingsenhet för radio, opto och mikroelektronik, vårt 
arbete sker i samverkan med många av Ericssons pro
duktutvecklingsenheter runt om i vadden. Inom Financi
al Control ligger ansvaret för budget/forecast arbetet, 
ekonomiska analyser och sedvanlig redovisning och 
bokslut 

• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer förutom 
arbete med bokslut och forecast att vara: Ansvar för kost
nadsuppföljningar av utvecklingsprojekt Ekonomiadmi-
nistratfv support till ca 15 st budgetansvariga (enhet
schefer och projektledare) i deras arbete med planering 
och uppföljning av ekonomiska mål Ekonomiska utred
ningar och analyser. Vår controller ska kunna ge korrekt 
finansiell rapportering som är analyserad på ett sådant 
sätt att ledningen får ett bra beslutsunderlag. Du har där
med en mycket viktig roll och ett nära samarbete med 
ledningsgruppen i vilken Du också ingår. I ansvaret ligger 
även att kontinuerligt förenkla processer och arbetssätt 
för att öka flexibiliteten och för att snabbare kunna utvär
dera resultaten. De viktigaste kontaktytorna är projektle
dare, linjechefer samt ERAs centrala ekonomifunktion. 

Du har ekonomiutbildning lägst gymnasieekonom 
och några års erfarenhet inom arbetsområdet Vi ser gär
na att du har Ericsson-erfarenhet och kunskap om Erics
sons olika rapporteringssystem är önskvärt Du bör kun
na arbeta självständigt och engagerat under eget ansvar. 
Samarbetsförmåga, kreativitet och initiativförmåga är vik
tiga personliga egenskaper för att göra ett bra jobb. Väl
kommen att kontakta någon av nedanstående personer! 

Kontakta: Lena Holmats-Häggbom, 08-404 69 77, 
lena.holmats-haggbom@era.ericsson.se. RoH Ranvert, 
chef, 08-757 05 62, roK.ranvert@era.ericsson.se. Pär 
Hööglund, personal, 08-585 319 59, 
par.hooglund@era.ericsson.se Ansökan: Controller, Erics
son Radio Systems AB, Anne-Marie Ahrsjö, KI/ERA/X/HS, 
164 80 STOCKHOLM, anne-
marie.ahrsjo@era.ericsson.se. 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM 

Supply Controller -
VAS Operations 
• Vi har tagit det bästa av Ericsson vadden IN organisa
tioner och format PVAS, Produktenhet Voice Added Ser
vices. Med produkter som sträcker sig från fast nät till 
mobila applikationer står vi rustade att möta den framti
da telekom världen. 

VAS Operations, Supply & Support i Stockholm/Kar-
Istad hanterar leveranser av Network Intelligence platt
formar och tjänster till hela vadden. 

Vi söker nu en controller med ansvar för orderhanter
ing och forecast. Vi erbjuder dig ett arbete med ett brett 
ansvar för vårt interna order kontor. Vår verksamhet ar-
kulerar runt kundorderna och leveranser till hela världen. 
Ditt jobb är att hålla i vårt formella styrsystem baserat på 
Balanced Scorecard och leda budget forecast och order
hanterings processen. 

Du kommer att göra ekonomiska analyser med upp
följning och utfall samt arbeta kontinuerligt med att för
enkla och förbättra processer och arbetssätt för att öka 
flexibiliteten och kostnadseffektiviteten inom avdelning
en. 

Genom din roll kommer du att bygga ett omfattande 
kontaktnät runt om i VAS organisation med många kon
takter med dotterbolag i olika länder. 
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Du har en ekonomisk bakgrund med erfarenhet av 
statistik- och budget/forecast arbete och en naturlig 
känsla för ordning och reda. Erfarenhet från Web och Ba
lanced Scorecard är meriterande liksom teknisk kunskap 
för att kunna förstå orderbehovet vid beställningar. Som 
medlem av vår ledningsgrupp förväntar vi oss att du är 
öppen, drivande och flexibel. Du är service minded och 
vill aktivt vara med och bidra till avdelningens framgång. 

Kontakta: Karl-Johan Brinck, Manager Supply & Support, 
+46-8-7193603, karl-johan.brinck@etx.ericsson.se. An
sökan: Supply Controller - VAS OPERATIONS, Ericsson 
Radio Systems AB, HF/ERA/LU/O Tänja Adell, 125 26 
STOCKHOLM, tänja .adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON SHARED SERVICES AB, 
HALLONBERGEN 

Ericsson Shared Services AB har skapats för att tillgodo
se administrativa tjänster i vid bemärkelse till Ericssons 
operativa enheter i Sverige. I ett första steg kommer 
verksamhet inom ekonomienheterna i EBC, ECS, ERA 
och ETX att föras samman i det nya bolaget Beträffande 
administrativa tjänster inom personalområdet (HR) och 
andra allmänna tjänster (General Services) pågår utred
ningar. Verksamheten placeras i Sundbyberg, inled
ningsvis i moderna lokaler i Hallonbergen och omfattar 
cirka 400 anställda. SPÄNNANDE UTMANING INOM 
ERICSSON SHARED SERVICES. Vill du vara med och dra 
igång ett nytt bolag och en ny spännande verksamhet? 

Nu etablerar vi Ericsson Shared Services AB och söker 
två ekonomer. 

• VI söker två medarbetare för arbete med försäljnings
redovisning, centrala redovisningssystem och anlägg
ningsredovisning för ETX. 

Arbetsuppgifterna består av användarstöd, innehållsa
nalyser och avstämningar, förvaltningsarbete för syste
men, vissa datadriftskörningar, underhåll av styrtabeller 
mm. 

Du är gymnasieekonom eller motsvarande med syste
mintresse och har några års arbetserfarenhet 

Kontakta: Per Hultgren, 08-719 54 03, 
per.hurtgren@etx.ericsson.se. Ansökan: Ekonomer GA. 

Ekonom 
• För att hantera de ekonomiska och redovisningsmäs-
siga frågorna i samband med Hytt av enheter mellan bo
lag och outsourcing av verksamhet utanför koncernen 
söker vi en kvalificerad medarbetare. När enheter flyttas, 
avvecklas eller outsoursas måste rutiner och flöden änd
ras eller stoppas. Arbetet är mycket variationsrikt och in
nebär mycket kontakter. 

VI tror att du är civilekonom eller motsvarande och har 
några års arbetslivserfarenhet helst inom Ericsson. Du 
behöver vara initiativrik och drivande. 

Kontakta: Per Hultgren, 08-719 54 03, 
per.hultgren@etx.ericsson.se. Ansökan: Ekonom, 
Outsourcing. 

Kvalificerad ekonom 
• Till enheten General Accounting där vi arbetar med 
huvudbok, försäljnings-, produktions-, projekt- och an
läggningsredovisning, söker vi en kvalificerad medarbeta
re som tillsammans med andra medarbetare skall ut
veckla vårt arbetssätt och processer. 

Vi tror att du är civilekonom eller motsvarande och har 
några års arbetslivserfarenhet Du är kundorienterad, har 
god samarbetsförmåga, lätt för att analysera problem 
och kan se och genomföra bra lösningar. 

Kontakta: Per Hultgren, 08-719 54 03, 
per.hultgren@etx.ericsson.se. Ansökan: GA Process. 

Medarbetare till 
reseredovisningen 
• Enheten har ansvar för granskning, registrering och 
bokföring av reseräkningar. I arbetsuppgifterna ingår ock
så att ge information om de regler, avtal och lagar som 
påverkar vårt resande. VI arbetar med ett flertal resere
dovisningssystem bl a RES och Atlas. 

Arbetet är omväxlande och ger ett brett kontaktnät 
med bolagens anställda vilket ställer stora krav på din sa
marbetsförmåga. Du bör dessutom vara nogrann och ha 
förmågan att arbeta självständigt Då arbetet till stor del 
bygger på gällande resereglemente och lagstiftning är 
det önskvärt att du har lätt för att tillgodogöra dig dessa 
och applicera dem på verksamheten. 

Du är gymnasieekonom, gäma med erfarenhet av 
ekonomi- och reseredovisningsarbete. Om du dessutom 
behärskar engelska i tal och och skrift är detta en fördel. 

Kontakta: Pär Borg, 08-757 01 54, par.borg@era.erics-
son.se, Yvonne Grenros Klamer, 08-719 93 21, 
yvonne.grenros-klamer@etx.ericsson.se, Anita Gradin, 
08-757 09 40, anita.gradin@era.ericsson.se Ansökan: 
Medarbetare till reseredovisningen. 

Ekonom - benchmarking 
• Arbetet innebär i huvudsak att ta fram relevanta mät
tat för processer inom det nybildade bolaget Framtagan

det av så kallade "Key performance indexes" sker tillsam
mans med berörda enheter inom bolaget samt med bo
lagets partners. Arbetet innebär även insamlande av data 
och regelbunden presentation av information för bola
get såväl internt som externt Benchmarkingstudierna 
skall genomföras enligt en modell som tagits fram av Pri-
ceWaterhouseCoopers. 

Du är civilekonom med några års arbetslivserfarenhet 
från ekonomiavdelning. Du är självgående, driftig och 
ansvarsfull. 

Kontakta: Caroline Norlin, 08-719 52 34, caroline.nor-
lin@etxericsson. Ansökan: Ekonom - benchmarking. 

Ekonom till Treasury 
• Enheten består f n av 6 medarbetare och ansvarar för 
betalningsflödena för både ETX och EBC. Gruppen han
terar ETX/EBCs valutarisker, sköter traditionellt kassaar
bete, inbetalningar, korrtoavstämningar samt manuella 
betalningar. Valutaredovisning, riksbanksrapportering 
och bankkontakter ingår även i gruppens arbetsuppgif
ter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är löpande han
tering av terminskontrakt, valutaredovisning samt sam
manställning och analys av valutaflöden. 

Du är civilekonom med inriktning redovisning/finansi
ering kompletterad med ett par års erfarenhet av arbetet 
på ekonomiavdelning. Du skall ha goda kunskaper i eng
elska samt god färdighet i MS-Officepaketet Som person 
är du analytisk och noggrann. Du är också positiv och 
har lätt för att samarbeta med andra. 

Kontakta: Karin Tönnervall, 08-719 1076, karin.tonner-
vall@etx.ericsson.se. Ansökan: Ekonom till Treasury. 

Projektledare 
• Enheten - Nya företag - ansvarar för att ansluta nya 
bolag till ESG/F. Som projektledare skall du i samarbete 
med den avlämnande respektive mottagande organisa
tionen leda arbetet med att föra över bolags ekonomien
heter till Shared Financial Services inom Ericsson Shared 
Services AB. 

I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram nulägesbeskriv
ningar, tid- och aktivitetsplaner, underlag för benchmar
king samt kostnadsestimat 

Du är civilekonom eller har motsvarade kompetens er
hållen genom kvalificerat arbete. Du bör ha 5-10 års er
farenhet av projektledning och/eller erfarenhet av kvalifi
cerat ekonomiadministrarjvt arbete. Du skall känna till 
PROPS arbetsmetodik Tidigare erfarenhet av att driva 
förändringsprojekt är en merit Du skall ha vana att pre
sentera och strukturera information. 

Egenskaper som tjänsten kräver är att kunna driva för
ändringsprojekt som innebär stor interaktion mellan 
människor i en komplex miljö. 

Kontakta: Bo Fristedt, 08-719 74 55, bo.fristedttgetx. 
ericsson.se. Ansökan: Projektledare - Nya företag, Erics
son Shared Services AB, HA/ESG/F/H Anneli Andersson, 
172 81 STOCKHOLM. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Controllers 
Shared Service Centre - Financial for GSM SystemsThe 
SSChas been in function for one year and performs clo
sings, forecasts and project control, financial control 
within BMOG. We operate in teams - selling our services 
to, and working closely together with, our customers 
within ERA/L 

• Currently we are looking for three kinds of controllers 
to our unit; market line-cost and product controller. 

Responsibilities: Participate in closings, order handling 
and other transactions. Analyse and comment on actual 
results, Monitor and verify costs- Hedging, Prepare finan
cial plans together with the internal customer, Continu
ous work with process development Co-operation with 
the customer team at the SSC and localcompanies 
around the worldRequirements: A couple of years of 
work experience, Fluency in English is essential, Service 
minded and customer oriented, Broad perspective but 
not afraid of details Would you like to join us? Send a 
mail or call! Only internal applicants. 

Contact Johan Palm, 08-404 69 46, 
johan.p.palm@era.ericsson.se, Aina Magnusson, 08-404 
44 89, aina.magnusson@era.ericsson.se. Per Andersson, 
08-404 59 96, per.e.andersson@era.ericsson.se Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa 
Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.stranden-
dahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
STOCKHOLM 

Ekonom 
IT Services - Finance Sedan början av året år vi en Sha
red Service organisation för administrativa tjänster, vil
ket ger oss en unik möjlighet att öka kompetens och 
professionalism inom våra verksamhetsgrenar. Vi strä
var efter att nå world<lass inom våra olika verksam
hetsgrenar och att kommunicera våra tjänsters värde, 
våra specialistkunskaper och vår serviceattityd. 

• VI söker nu en ekonom. Du kommer huvudsakligen 
att arbeta med administration av reseräkningar. Vi söker 
dig som har ekonomisk utbildning på gymnasienivå och 
som har goda kunskaper i Office-97 samt erfarenhet av 
R/3. Du är målinriktad, kommunikativ och har lätt för att 
samarbeta. Du har goda kunskaper i engelska och kan 
uttrycka dig väl, både muntligt och skriftligt 

Kontakta: Bengt Johansson, 08-721 63 91, bengtb.jo-
hansson@edtericsson.se. Ansökan: Ekonom/Bengt Jo
hansson. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM, 

Civilekonom 
IT Services - Finance Sedan början av året är vi en Sha
red Service organisation för administrativa tjänster, vil
ket ger oss en unik möjlighet att öka kompetens och 
professionalism inom våra verksamhetsgrenar. Vi strä
var efter att nå world-class inom våra olika verksam
hetsgrenar och att kommunicera våra tjänsters värde, 
våra specialistkunskaper och vår serviceattityd. Vår eko
nomienhet för forecast och bokslut behöver förstärkas 
med: Civilekonom Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
Månads- och årsbokslut, FIRE-rapportering, Forecast 
Moms- och RFV-deklarationer, SCB-statistik, Anlägg
ningstillgångar, Kontoavstämningar. Sammanställning 
av månatlig faktureringsstatistik, Skattefrågor, Att bistå 
staber och linjen avseende ekonomifrågor. Utbildning 
och erfarenhet 

• Vi söker en civilekonom med lång erfarenhet av ovan
stående arbetsuppgifter. Det är dessutom meriterande 
om du har goda kunskaper om Ericsson-organisationen 
och koncernens FIRE-rapportering. Datorvana. Vårt eko
nomisystem är SAP R/3. Vana vid Excel och Word är ett 
krav. Det är också meriterande om du har rapporterat via 
BRUD. Som person är du ansvarstagande, förändringsbe-
nägen, noggrann, drivande och uthållig. 

Kontakta: Jan Garding, 08-726 29 96, 
jan.garding@edtericsson.se, Erik Näsström, 08-726 37 
67, erik.n3sstrom@edtericsson.se. Ansökan: Civileko
nom. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Civilekonom FIRE 
IT Services - Finance Business Consulting AB ingår i En-
terprise-segmentet och omfattar stordatorverksamhet 
telefoni, datakommunikation, webteknologi, systemin
tegration och konsulting. Sedan början av året är vi en 
Shared Service organisation för administrativa tjänster, 
vilket ger oss en unik möjlighet att öka kompetens och 
professionalism inom våra verksamhetsgrenar. Visträ
var efter att nå world-dass inom våra olika verksam
hetsgrenar och att kommunicera våra tjänsters värde, 
våra specialistkunskaper och vår serviceattityd. 

• Vi söker en person som är intresserad av att ta ett hel
hetsansvar för vår koncernrapportering. Inom Ericsson
koncernen arbetar vi med ett koncernrapporterings
system från Aaro Finans som vi döpt till BRUD, internt 
säger vi dock oftast FIRE-rapporteringen. Flerårig vana 
från Ericssons FIRE-rapportering ses som en stor fördel. 
Tjänsten innebär inget personalansvar, men personal 
kommer att finnas tillgänglig för att bistå vid rapporter
ingstopparna. Du kommer att ha helhetsansvaret för vår 
rapportering, vilket givetvis även inkluderar vidareutveck
ling av vårt arbetssätt t ex vilka rapporter som vi kan ta ut 
från vårt ekonomisystem (SAP R/3). För oss är det viktigt 
med en ständig förbättring av vårt arbetssätt 

Microsofts programvaror skall du behärska liksom vårt 
koncernspråk; engelska. Din bakgrund är sannolikt 5-10 
års erfarenhet av redovisning, inkluderande 3 år eller 
mer av koncernproblematiken och då framför allt inom 
en stor svensk koncern. Du känner nu att du är mogen 
att ensam ta ansvar för denna rapportering. Sannolikt 
har du gått redovisningsinriktningen eller liknande när 
du utbildade dig till civilekonom. Det är mycket viktigt att 
du är en drivande och självgående person, eftersom för
ändrings- och expansionstakten ligger på en mycket hög 
nivå. Givetvis är du även mycket noggrann i ditt arbete 
och ser det som en hederssak att överlämna materialet 
enligt gällande tidsplan. Du trivs dessutom med att sa
marbeta med andra människor. 

Kontakta: Jan Garding, 08-726 29 96, 
jan.garding@edtericsson.se, Erik Näsström, 08-726 37 
67, erik.n3Sstrom@edtericsson.se. Ansökan: Civilekonom 
FIRE, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ekonom 
• Till enheten Business Control inom affärsenheten TD-
MA systems behöver vi en ekonom. 

Vi arbetar med bokslut och forecast för ERA-verksam-
heten inom vår affärsenhet 

I arbetsuppgifterna ingår såväl redovisning som bok
slut Du kommer också att ansvara för utfall och linje-
forecast för affärsenheten stabsenheter. Våra kontaktytor 

är affärsenhetens ekonomer inommarknad, produkten
heter och supply samt dessutom ERA'S centrala ekono
mifunktion. 

Du är en redovisningsinriktad gymnasieekonom med 
några års erfarenhet gäma inom Ericsson. Det är en yt
terligare fördel om du har kunskap om ERA'S ekonomi
modell. Goda kunskaper i engelska krävs. Du kan också 
vara en nyutexaminerad högskoleekonom som är intres
serad av ett jobb inom redovisnings- och bokslutsområ
det 

Kontakta: Tomas Wennås, 08-404 28 35, Ansökan: EKO
NOM, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AH/HS Elisa
bet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Business Controller 
Ericssons kommunikationslösningar för företagsnät 
kombinerar och vidareutvecklar avancerade metoder att 
utväxla infomtation genom röst data, video och framti
da nya medier. Sådana lösningar kräver djup förståelse 
av hur företag och deras professionella medarbetare 
kommunicerar med varandra - en förståelse som sträck
er sig mycket längre än till bara de tekniska kraven. 

Bland våra kunder finns både små och stora företag 
med lokala såväl som multinationella nät Vi levererar 
också lösningar för Internetleverantörer. Vi erbjuder 
överföring med hög kvalitet över nöt som kombinerar 
röst- och datakommunikation. Vi integrerar data och te
lefoni på medarbetarnas datorer. Medarbetarna kan ut
nyttja mobil kommunikation både inom och utom ar
betsplatsen. Vi kan samordna alla former av kommuni
kation över alla typer av medier. Pö så sätt kan vi hjälpa 
företag att bygga varaktiga relationer med sina kunder. 

• Tjänsten innebär i korthet att aktivt stödja respektive 
enhet i ekonomiska och finansiella frågor och ansvara 
för att enhetemas ekonomiska redovisning är upprättad 
så att den fungerar som ett stöd vid styrning av verksam
heten. Du kommer att arbeta med ekonomiska analyser 
och uppföljning och vara drivande i budget- och progno
sarbetet Som controller skall Du även bidra med kom
petens och resurser vid månadsuppföljning samt pro
gnoser genom t ex upprättande av avvikelseanalyser, kal
kyler och korrigerande aktiviteter. Du skall dessutom ar
beta med förbättringar inom ekonomiområdet för att 
öka organisationens kostnadseffektivitet 

Viktiga personliga egenskaper är att Du kan förstå 
sambanden mellan verksamhetsstyrning och ekonomi. 
Du måste kunna arbeta självständigt och engagerat un
der eget ansvar, ha god samarbetsförmåga och vara dri
vande. 

Du som söker denna tjänst är civilekonom eller har 
motsvarande utbildning samt erfarenhet av liknande ar
betsuppgifter. Du bör ha intresse för den tekniska verk
samheten, då förståelse för denna och dess projekt/pro
dukter är nödvändig för att göra ett kvalitativt arbete. Du 
har lätt för att uttrycka dig på engelska. 

Kontakta: Ulf Brandels, Director PU Medium S Large 
Communication Systems, +46 8 422 2532, uftbran-
dels@ebcericsson.se, Per-Arne Wollsén, Director Busi
ness Control at BU Enterprise Systems, +46 8 422 0134, 
per-arne.wollsen@ebcericsson.se. Ansökan: BUSINESS 
CONTROLLER, Ericsson Business Networks AB, 
NA/EBC/BEES/HR Kristina Holm, 131 89 STOCKHOLM, 
kristina.holm@ebc.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Avdelningscontroller 
Ericsson Research är en Corporate Unit med ansvar för 
all forskningsverksamhet inom Ericsson. Ericsson Re
search i Kista är ca 270 anställda. Huvudenheten, 
ERA/T, samordnar rapportering från ca 35 research 
branches world wide. 

• Vi behöver en avdelningscontroller som arbetar med 
forecast, uppföljning av utfall och hanterar dagliga fråge
ställningar kring ekonomi för en väl avgränsad del av 
forskningsverksamheten. 

Ditt ansvarsområde blir att ge support till ca 15 st bud
getansvariga (enhetschefer och projektledare) i deras ar
bete med planering och uppföljning av ekonomiska mål 
och resurser. Du jobbar parallellt med en annan avdel
ningscontroller och rapporterar till Ericsson Research's 
controller. 

I ansvaret ligger även att kontinuerligt förenkla och 
förbättra processer och arbetssätt för att Ök3 flexibiliteten 
i administrationen och för att snabbare kunna utvärdera 
resultaten. 

Vi vill att Du är civilekonom med ett par års erfarenhet 
Som person måste Du vara både drivande och flexibel. 
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom Ericsson 
är önskvärt Kunskaper i engelska är ett krav då vi arbetar 
med utländska filialer. Utöver ERA: s ordinarie ekonomi
system använder vi oss uteslutande av Excel som analys
verktyg. 

Kontakta: Petra Wereén, 08-585 31131, petra.were-
en@era.ericssonse, Elisabeth Emow-Patay, 08-757 32 
71, elisabeth.e-patay@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson 
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Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, 
Torshamnsgatan 23, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Help us X/AC 
• WHY YOU? We are now looking for You who preferab
le have experience from New Product Introduction (NPI) 
work. Background or knowledge in production, installa
tion or procurement also gives you the right profile. WHY 
US? We, Access Solutions, has end to end responsibility 
for our products. To manage this Supply & Sourcing is a 
vital part During -99 new Solutions are made based on 
the Access 910 platform. We will also work with produc
tion transfer of existing products, 

SCOPE OF WORK: New Product Introductions. Transfer 
of production WEB based ordering. Arranging and do
sing agreements with subcontractors. WHERE DO YOU 
FIND US? Within the business Unit Wire Line Systems, 
Access Products are developed. The aim is to meet futu
re access needs with a portfolio of both narrowband and 
broadband products. The demands for Total Solutions 
are taken cared of within the Sub Product Unit Access 
Solutions. Thafs us! 

WHAT DO YOU WANT? We expect you to be used to 
work in projects and that you enjoy handling external 
contacts. You are young, should have the power of initia
tive and appreciate team as the platform of working to
gether. You find sharing knowledge as a natural part of 
your work We think that you have a B.Sc or equivalent 

WHAT DO YOU GET? You will join an organisation 
where you will get room for your own ideas and a great 
possibility to grow with the responsibility you take. We 
focus a lot of our efforts to maintain and develop com
petence both short and long term, this has been the ba
sis when forming our organisation. And, of course we fi
nalise the position together with you! 

Contact: Eric Näsman, +46 8 719 67 99; +46 70 519 67 
99, ericnäsman@etx.ericsson.se, Pia Synnerman, +46 8 
719 23 68; +46 70 519 23 68, pia.synnerman@etxerics-
son.se, Human Resources: Cunillla Lundborg, +46 8 719 
10 60, gunilla.lundborg-regner@etx.ericsson.se. Applica
tion: Help us VAC, Ericsson, Telecom AB, Margareta 
Bringby, TN/ETX/X/AH, 126 25 STOCKHOLM, 
margareta,bringby@etx.erkssonsje. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Area Management 
(PAM) OEM/SW 
The mission of the Corporate Technology Sourcing Orga
nization is to support Ericsson's profitability and growth 
through new Business Logic and one Company Appro
ach. We, find synergies, increase efficiency, drive early 
participation in projects. We are an attractive customer 
to our suppliers. The strategi is focused on: Alliances 
with key Suppliers managed by Corporate Program Ma
nagers, Business Model Management and assisting the 
BU/PU-Sourcing organisation in order to provide Erics
son leverage, Best Practice sharing and Escalation Routi
nes. The Product Area cover a large area consisting of 
enabling technologies such as a mix of Systems- Softwa
re and Hardware or stand alone Software or Hardware 
as well as Applications Software, all integrated in solu
tions aimed for our Customers 

• The Product Area is split in eight (8) sub areas each 
with a PAM-Team Leader and a a number of Team mem
bers alllocated at BU/PU-level. The Customers include 
R&D Mgmt Product Mgmt BU Mgmt and MU Mgmt 
through a decentralised Tactical- and Operative Sourcing 
Organisation. The Operation is based very much on 
Networking, Customer involvement through crossfunc-
tional teams. 

The responsibility for the Product Area Management 
(PAM) OEM/SW is to utilise synergies and to optimise 
the supplier base for the Product Area via Reference 
Teams and Steering Croups. Within the product area dri
ve and co-ordinate activities to: Build and maintain pro
duct area teams, steering groups and networks Secure 
the Corporate Program Managers (CPM's) role Define 
and implement sourcing strategies Define, develop and 
maintain a preferred suppliers list Consolidate Ericsson's 
business to fully utilise the commercial strength. 

Develop business models Ensure Business Intelligen
ce. 

You report direct to the vice President of Corporate 
Technology Sourcing. 

To qualify for this job you must have experience from 
either a leading Business Coordination Role (ETP-defini-
tion) combined with a previous line manager position or 
you currently hold a Systems- or Product Management 
position where Software is predominant A Business Le
gal, and Software Licensing background and understan
ding preferably in Sourcing of technology is key, A few 
years in a Business related Line Manager Role is neces
sary. 

This combined wfth a genuine Business understan
ding, visionary thinking and communication skills are key 
enablers in this job. For more information, please see 
below. 

Contact: Lennart Nilsson, 08-757 02 10, lennartnils-
son@era.ericsson.se, Bo Holmstedter, 08-757 08 72, 
bo.holmstedter@etx.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems AB, T/HS Elisabeth Sandström, Torsham
nsgatan 23, SE-164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sand-
strom@era.ericsson.se. 

ii^hiiHiifiiifriiMiiwiitmma'iiiViiiM'ii'ititMati 
ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Supply manager 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Till vår enhet Soucing & Support söker vi en Supply 
Manager (sektionschef) som ansvarar tekniskt och kom
mersiellt för att försörjningen från underleverantörerna 
inom ett visst materialområde görs på ett optimalt sätt 
avseende totalkostnad, flexibilitet etc. Supply Managern 
är personalansvarig för de strategiska inköpare och kom
ponentingenjörer (totalt ca 8 personer) som arbetar in
om materialområdet Sektionens uppgift är att stötta de 
interna användarna av materialet (dvs konstruktion och 
produktion) tekniskt och kommersiellt över hela livscy
keln, dvs från det att ett behov uppstår på ritbordet tills 
slutprodukten lagts ner. 

Utvecklingen av materialförsörjningen drivs till stor del 
inom tvärfunktionella team kallade SATar (Supply Area 
Teams), där basen utgör Supply Managerns egen perso
nal kompletterat med personal från konstruktion, pro
duktion etc SATémas ansvar omfattar bland annat: Fast
ställande av kraven på försörjningen. Analys av leveran
törsmarknader. Framtagande av strategier/handlingspla
ner. Styrning av komponent-/leverantörsval. Benchmar
king. Initiera förbättringsaknvrteter/projekt Leverantörs-
ranking/-utveckling Supply Managerns roll är att leda, 
stödja samt kompetensutveckla sin personal i ovanstå
ende arbete. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, 
Dag.Hassler@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 
67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: Supp
ly manager K99087, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product Unit 
Wideband Radio Networks) utvecklar nya system och 
produkter för Ericssons bredbandiga mobiltelefon
system, tredje generationen, UMTS. Systemen bygger på 
bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM 
transmission. Produktenheten är placerad i Kista, Stock
holm. Supply-enhetens ansvar sträcker sig från underle
verantör ull site-leverans, dvs vi ansvarar för att rätt pro
dukt är på rätt plats vid rätt tidpunkt hos kund. Detta in
nebär att supplystrategier, orderhantering och distribu
tion är en mycket viktig del för att klara de uppsatta kra
ven på korta ledtider, hög flexibilitet och liten kapital
bindning. Vi befinner oss i dag i ett expansivt skede och 
behöver förstärkning inom nämnda områden. 

Enheten har en central roll i att bygga upp det nya 
supply-flödet Vi kommer att införa en ny affärsmodell 
vid försäljning av våra produkter. För att kunna införa 
denna arbetar vi med TTM/TTC-processerna och nya af
färssystem (ex. SAP R/3). Dina erfarenheter från dessa 
områden år viktiga för oss. Arbetet sker i samarbete 
med marknadsenheter, produktledning och produktut
vecklingsprojekt 

• Vi söker dig som är civilingenjör eller civilekonom 
med några års arbetslivserfarenhet och som nu med stor 
entusiasm och kreativitet vill vara med från början och 
bygga upp vår enhet Du är öppen för förändringar och 
ser fram mot nya utmaningar. Du har förmågan att entu
siasmera din omgivning och du tar egna initiativ för att 
nå uppsatta mål. Du har en hög personlig drivkraft och 
kan arbeta självständigt. 

I gengäld erbjuder vi dig ett spännande och utmanan
de arbete i en dynamisk och stimulerande miljö, med 
stora möjligheter för personlig vidareutveckling. 

Kontakta: Natalie Jost, Tel 08- 404 49 33, 
natalie.jost@era.ericsson.se, Björn Andersson, Tel 08-
757 06 60, bjom.anderson@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1232, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 STOCKHOLM,. Ansökan: .PU-
WRN@era.ericsson.se. 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmammm 
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Business Managers 
The Global Sourcing Organisation within Ericsson Busi
ness Segment Consumer Products in Kista are looking 
for new employees: Business Development within the 
Global Procurement Organisation is o unit dealing 
mainly with non-phone specific project management 
and support We are looking for two new Business Ma
nagers. 

• Focusing on, but not limited to, the general business 
and commercial aspects, the main areas of responsibiliti

es are: Business Structuring, including setting up and re
viewing concepts and strategies as well as lead/support 
the implementation thereof. Leading/supporting and 
Structuring of Alliances/Partnership. Non-Phone Project 
Management and Contracting. Internal Business Consul
ting. Trade Regulations. 

In order to keep up with the high growth within the 
business and the challenges this presents to our unit, we 
now need additional Business Managers. We are sear
ching for innovative and creative business professionals 
who have a proven high competence and track record 
within the areas of business project management con
sulting, purchasing, sales or business development 

You have an eye for the total picture, have a strategic 
focus, are accustomed to international business, have 
the skill to make different competencies join forces and 
work towards defined goals, and knows how to optimise 
a business venture. You stand for time, accuracy, respect 
and quality in your work. 

Contact: Sixten Nordmark, 08-585 326 85. Application: 
Business Managers, Ericsson Mobile Communications 
AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 Stockholm, 
gunn.sahlberg@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Director product area 
service sourcing 
77ie area of Service Sourcing involves a wide array of 
professional services in addition to the services and 
equipment that are not attributable to the end products 
but consumed in-house. About half of everything bought 
in Ericsson today is services. The emergence and crea
tion of information handling devices such as Ericsson s 
Click-to-Buy and other electronic commerce tools have 
made it possible to address these areas in a new way 
creating a significant corporate leverage. It is now pos
sible to strengthen Ericsson's role as a buyer of these 
services and equipment 

• The responsibility for the Product Area Management 
Service Sourcing is to utilise synergies and to optimise 
the supplier base for the Product Area via Reference 
Teams and Steering Groups. Within the product area dri
ve and co-ordinate activities to: Build and maintain pro
duct area teams, steering groups and networks Secure 
the Corporate Program Managers (CPM's) role Define 
and implement sourcing strategies Define, develop and 
maintain a preferred suppliers list Consolidate Ericsson's 
business to fully utilise the commercial strength Develop 
business models Ensure Business Intelligence. You re
port direct to the Vice President of Corporate Sourcing. 

To qualify for this job you must be an experienced 
professional from sourcing related areas combined wfth 
a line manager experience. This combined wfth a genui
ne Business understanding, visionary thinking and com
munication skills are key enablers in this job. For more 
information, please see below. 

Contact: Christer Hallqvist Director Corporate Service 
Sourcing, Bo Westerberg, Vice President Corporate Sour
cing. Application: Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ETX/DSP/SP Charlotta Åkerström, 164 80 Stockholm, 
chariotta.akerstrorn@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Inköpare 
Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar 
nya system och produkter för tredje generationens mo-
biltelefonisystem, UMTS. Denna nya världsstandard byg
ger på WCDMA radioteknologi och ATM transmission. 
Produktenheten är placerad i Kista, Stockholm. Vi söker 
starka affärsmän/-kvinnor som vill arbeta med interna
tionell upphandling. 

• Som strategisk inköpare inom WCDMA kommer du 
att driva kommersiella strategier och affärer mot leveran
törer i nära samarbete med produktutveckling och pro
duktion. Du får totalt inköpsansvar för ett specifikt pro
duktområde, vilket bland annat omfattar marknads- och 
kostnadsanalyser, leverantörsval, förhandlingar och lo-
gistikupplägg. Då inköpsverksamheten inom WCDMA ex
panderar, söker vi strategiska inköpare inom följande 
områden: Contract Electronic Manufacturing, Elektronik, 
Elektromekanik och Site-material. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning, mark
nadsföring eller inköp, men dina personliga egenskaper 
är av större vikt Det krävs att du har ett mycket starkt 
sinne för affärer, analytisk förmåga, drivkraft och föränd
ringsvilja. VI förutsätter att du är intresserad av teknik och 
har en akademisk examen, företrädesvis dvilingenjörs-
eller civilekonomsexamen. 

Resor ingår i arbetet eftersom våra leverantörer, ut
vecklingsenheter och produktionsanläggningar finns ut
spridda över hela världen. Den internationella miljön krä
ver att du behärskar engelska flytande i tal och skrift 

Kontakta: Lars Norden, Tel 08-404 92 01, lars.o.nor-
den@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1249, Ericsson Radio 
Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stockholm,. 
Ansökan: PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, 
SUNDBYBERG 

Operative Purchaser 
Ericsson Dedicated Networks, an important cutting edge 
area within the Ericsson Group, is looking for a Operati
ve Purchaser. Our Business is planning, projecting, in
stalling and maintaining communication networks for 
voice, data and image. Our customers are primarily in 
the enterprise segment and are spread across the globe. 

• As Operative Purchaser your responsibilities will inclu
de: Order handling towards suppliers and follow-up of 
purchase orders. Back-up to strategic purchase with RFQ 
handling. Price negotiations. Handling of call-off towards 
quotations. Support to logistics and project coordina
tors. 

As Operative Purchaser you will need experience from 
Purchase and/or Sales and basic computer skills (Micro
soft). R2 competence is an advantage. We think you are 
a result oriented team player with an ambition to deve
lop your skills. 

Contact: Per Johansson, +46 8 764 3255, per.johans-
son@ebcericsson.se, Ewa EH (HR), +46 8 764 0912, 
ewa.elf@ebcericsson.se. Application: OPERATIVE PUR
CHASER, Ericsson Business Networks AB, SL/EBC/PE-
BD/H Eva Kling Eldselius, 172 87 SUNDBYBERG, 
eva.kling-eldselius@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare/Inköpare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericssson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet år tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät För dig som job
bat som inköpare och vill få ett mer övergripande an
svar inom detta område, kan det här vara en ny utma
ning. 

• Arbetet innebär ansvar för projektledning och inköp
sfrågor i samband med extern produktionsutlägg av våra 
produkter, vidare är du ansvarig för att utarbeta, utveckla 
och införa metoder inom området Tjänsten innebär 
många kontakter inom och utom Ericsson, både natio
nellt och internationellt Arbetet kräver förmåga att själv
ständigt driva stora och små projekt 

VI söker dig som är civilingenjör/ekonom eller motsva
rande och har utbildning inom inköpsområdet Du har 
bred erfarenhet av inköpsarbete och goda kunskaper i 
engelska. Som person är du utåtriktad, strukturerad, dri
vande, analytisk och resultatinriktad. 

Kontakta: Lennart Bergqvist 08-404 22 07, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Projektleda
re/Inköpare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki 
Mattsson, Box 11, 164 93 Stockholm, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Strategisk inköpare till ANP 
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har to
talansvar försitt produktområde, som omfattar del
system i radiobasstaioner till samtliga mobiftelefonistan-
darder såsom GSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, NMT, 
WCS och PDC Produkterna innefattar mikrovågsteknik, 
analog och digital HW, mekanik samt programvara. Ut
vecklingen och produktifieringen sker i nära samarbete 
med alla Ericssons affärsenheter inom affärsområdet 
Nätoperatörer. ANP år Nätoperatörernas kompetenscen
ter för mikrovågsfilter, linjära RF effektförstärkare MCPA, 
combiners, power amplifiers, lågbrus-förstärkare, rnufti-
kopplare, radiotestioopar, o dyl. Vi söker nu en strategisk 
inköpare för arbete i utvecklingprojekt 

• Du kommer att arbeta med en global leverantörs-
marknad. Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsva
rande, som du gärna har kompletterat med en kommer
siell utbildning. Du har erfarenhet av kommersiellt in
köpsarbete under flera år. Goda språkkunskaper i svens
ka och engelska i tal och skrift krävs. Som person är du 
initiativrik, driftig och en visionär. Du har förmåga att 
analysera och därefter agera. Du har även lätt för att 
kommunicera och samarbeta med andra. 

Kontakta: Arne Holmberg, 08-757 58 83, Bim Ahlström, 
personal, 08-757 16 74. Ansökan: Strategisk inköpare till 
ANP, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Bettina Jen
sen, Box 11,164 93 STOCKHOLM, 
bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager professional 
service sourcing 
The area of Professional Services involves consultants 
within the technical (R&D), IS/IT, management, marke
ting communication, education & training fields as well 
as staffing personnel. The emergence and creation of in
formation handling devices such as Ericsson's Click-to-
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Buy Consultant and other electronic commerce tools ha
ve made it possible to address these areas in a new way 
creating a significant corporate leverage. It is now pos
sible to strengthen Ericsson's role as a buyer of these 
services and equipment 

• The responsibility for the Product Area Management 
(PAM) Professional Services Sourcing is to utilise synergi
es and to optimise the supplier base for the Product 
Area via Reference Teams and Steering Groups. Within 
the product area drive and co-ordinate activities to: Build 
and maintain product area teams, steering groups and 
networks. Secure the Corporate Program Managers (CP-
M's) role. Define and implement sourcing strategies De
fine, develop and maintain a preferred suppliers list Con
solidate Ericsson's business to fully utilise the commerci
al strength. Develop business models Ensure Business 
Intelligence. You report to the Director of Product Area 
Service Sourcing. 

To qualify for this job you must be an experienced 
professional from sourcing related areas combined with 
aline manager experience. Experience from services or 
service related areas would be highly valued. This combi
ned with a genuine Business understanding, visionary 
thinking and communication skills are key enablers in 
this job. For more information, please see below. 

Contact Peter Lageson, Manager Professional Services 
Sourcing, Bo Westerberg, Vice President Corporate Sour
cing, Lennart Nilsson, Vice President Corporate Technolo
gy Sourcing, Application: Ericsson Radio Systems AB, 
Kl/ETX/DSP/SP Charlotta Åkerström, 164 80 Stockholm, 
charlotta.akerstrom@etx.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, ÄLVSJÖ 

Kvalificerade inköpare 
• Vi söker Dig som vill arbeta med strategiskt inköp av 
mjukvara och/eller nätverk som behövs för att leverera 
avancerade IT-lösningar inom Ericsson. Inköpsavdelning
en inom BU Ericsson Business Consulting ansvarar för 
allt inköp till BCT och BCS. Du kommer att ansvara för 
det strategiska inköpet inom ett visst produktområde till 
i första hand anläggningarna i Stockholm men även till 
Dallas- och Kuala Lumpur-anläggningen. 

Arbetsuppgifterna omfattar bl. a. att följa upp den tek
niska utvecklingen inom Ditt område. Att koordinera pro
duktinformation, internt som externt Att delta i projekt 
Att genomföra marknadsundersökningar samt leveran

törsbedömningar. Att genomföra förhandlingar med le
verantörer. Att följa upp och utvärdera leverantörer vad 
avser kvalitet kontrakt kostnader, servicegrad m m 

Du skall ha en bakgrund som innehåller en 
Teknisk/administrativ utbildning samt lång erfarenhet av 
inköpsarbete. Du skall vara en öppen och trevlig person 
som har lätt för att samarbeta med andra. Du skall vara 
van vid att fatta snabba och genomtänkta beslut samt 
äga initiativförmåga. Flexibilitet är en viktig egenskap 
som värdesätts högt i det här arbetet Goda språkkun
skaper, främst i engelska är ett måste. 

Kontakta: Ulf Holm, 08-726 1030, ullholmtgbcterics-
son.se, Anna Schlyter - rekryterare, 08-726 21 26, 
anna.schryter@edtericsson.se. Ansökan: KVALIFICERADE 
INKÖPARE/UK Holm. Recruftment@edtericsson.se. 

K O M M U N I K A T I O N 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Internal Communication 
Manager to GSM Systems 
Business Unit GSM Systems works with GSM solutions as 
well as UMTS to create a platform for long-term busi
ness success in wireless communications. It includes all 
network elements from core switches to radio base sta
tions, and a range of complementary services and appli
cations to enable operators to address the new business 
and mass-market wireless service environment 

Our business unit keeps around 25 000 Ericsson 
employees busy around the world and at present we are 
5.000 co-workers in the Swedish line organisation 
(ERA/L). The Business Unit is constantly changing in or
der to adjust our working mode to the business require
ment which makes internal information and communi
cation of vital importance to keep employees motivated 
and engaged. You work will be both strategic and ope
rational. 

• Your task as internal communication manager will be-
to provide the tools for communicating goals, strategies 
and organisational changesto help increase business 
awareness intemallyto support the management in com
munication skillsto work with and co-ordinate electronic 
and printed media as well as meetings/eventsto act as 
an internal consultant and give support to other internal 
communicators within the unit 

The person we are looking for must have a formal re
levant educational background and be fluent in English. 
We expect you to have several years' experience of dri
ving communication projects in a fast moving environ
ment and to be an experienced buyer of consultant ser
vices within the information field. 

You will report to the head of Human Resources and 
Organisation at GSM Systems. 

Kontakta: Carl-Gustaf teinar, +46 8 404 51 42, Yvonne 
Kaplan, +46 8 404 57 44. Ansökan: Internal Communi
cation Manager to GSM Systems, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/LHS Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, 
ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager Internal 
Communications 
TDM A Systems - BMOA is one of the fastest growing bu
siness units within Ericsson Radio Systems. We ore the 
market leader for cellular telephone systems and servi
ces based on TDMA standards. Our main markets are in 
North and South America. Globally we are 9200 
employees. 

• At TDMA Systems, we have an exciting future ahead 
of us. To make sure that all our co-workers, locally as 
well as globally, are aware of our business plan and buy 
into our strategies for future success, we have to increa
se focus on internal communications. We are now loo
king for a seasoned communications expert to help us 
take on this challenge. 

The task is both strategic and operational. The goal is 
to increase management communications awareness 
throughout the organization. 

Your challenge is to build up internal communications 
to ensure that all communications channels are used in 
an optimal way. This includes meetings, management 
development programs as well as printed and electronic 
media. 

We believe that you have journalistic background or a 
relevant academic education. You have several years' ex
perience of driving communications in a fast moving en
vironment 

Fluency in written and spoken English is a require
ment as well as an excellent team spirit It is a plus if you 
have experience of communications in an international 
context 

You will report directly to the head of Human Resour
ces and Operational Development and work with a small 
competent team to build a global network It is necessa
ry to work closely with TDMA market communications 
and the Ericsson communications network in order to 
deliver the same messages externally and internally. 

Kontakta: Elisabeth Fellbom, +46 8 757 
3352elisabeth.fellbom@era.ericsson.se. Ansökan: Mana
ger Internal Communications, Ericsson Radio Systems 
AB, KI/ERA/AH/HC Inger Nyström, 164 80 STOCKHOLM, 
inger.nystromSera.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLACET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Projektledare 
Empowered People in a Winning Culture. Det är en 
förutsättning för Ericssons fortsatta framgångar! Därför 
driver HR Sverige (LME/DKS) utvecklingen av svenska 
HR-enheter, Sverige-gemensamma HR-processer (tex 
rekrytering och lönebildning), anställningsvillkor och 
personal- och ledarutveckling. Ericsson bedriver ett 
mycket aktivt informations- och marknadsföringsarbete 
mot Sveriges studenter. Rekrytering och Högskolekon
takter inom HR Sverige driver detta arbete i nära samar
bete med de lokala högskolekontakterna inom koncer-

• Vi söker nu dig som vill representera Ericsson i ett 
utåtriktat arbete med mycket kontakter och som kan ko
ordinera utförandet och administrationen av stöne ar
rangemang. Du kommer att - tillsammans med den an
svarige för Rekrytering och Högskolekontakter - driva 
högskolearbetet inom koncernen vad avser tex. priori
tering av studentgrupper och marknadsföringskanaler. 
Du kommer också att vara sammanhållande för ett antal 
regionala högskolegrupper. 

I nära samarbete med högskolegrupperna kommer 
Du att arbeta med koncernens deltagande på arbets
marknadsdagar, studiebesök, Ericssons www-sidor för 
studenter, sponsringsevenemang, etc Arbetet innebär 
också att planera och genomfora interna och externa för
bättringsprojekt för att stärka studenternas bild av Erics
son som en attraktiv arbetsgivare. 

vi tror för att Du ska trivas och göra ett bra arbete som 
Högskolekontakt uppskattar Du att företräda Ericsson 
och har lätt för att lyfta fram fördelama att vara anställd 
på Ericsson. Du trivs med mycket kontakter med studen-

Vi utvecklar kabinett för 
GSM Basstationer och framtida system! 

Vill du vara 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 konstruk

tion av skåp till radiobasstationerna för GSM och 

framtida system. I vårt ansvar ingår mekanik, 

kraftförsörjning, kl imat och förbindningsteknik. 

Välkommen till ett spännande och omväxlande 

arbete som ger dig möjlighet till personlig ut

veckling. Du kommer att arbeta i en global miljö 

med kunder och leverantörer i alla världsdelar. 

Vi söker dig som vill arbeta inom följande områden: 

Konstruktör — Klimat 
Kontaktperson: Dieter von Witting, tfn 08-404 52 33 
e-mail: dieter.von-witting@era.ericsson.se 

Systemkonstruktörer 
HW/SW 

Kontaktperson: Göran Svensson, tfn 08-404 44 28 
e-mail: goran.b.svensson@era.ericsson.se 

RF-konstruktör — 
Kablage 

och förbindningsteknik 
Kontaktperson: Per Östberg, tfn 08-757 32 90 
e-mail: per.e.ostberg@era.ericsson.se 

Delprojektledare SW 
Kontaktperson: Leif Karlsson, tfn 08-757 36 30 
e-mail: leif.a.karlsson@era.ericsson.se 

Logistiker 
Kontaktperson: Tommy Söderström, tfn 08-40491 02 
e-mail: tommy.soderstrom@era.ericsson.se 

Du är civilingenjör, högskoleingenjör eller erfaren 
gymnasieingenjör.' 

Ansökan skickas till: 

Ericsson Radio Systems AB 
LR/HS la Pettersson 
164 80 STOCKHOLM 
e-mail: ingegard.pettersson@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

mailto:charlotta.akerstrom@etx.ericsson.se
http://son.se
mailto:anna.schryter@edtericsson.se
mailto:Recruftment@edtericsson.se
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ter och kollegor inom koncernen samt uppskattar att ar
beta i nätverk. 

Du föredrar självständiga arbeten som Du har stor 
möjlighet att påverka själv. Du tycker det är roligt att hål
la presentationer och är skicklig på att leda och koordi
nera större aktiviteter. Du har högskoleutbildning inom 
teknik, personal, information eller marknadsföring och 
Ericsson erfarenhet. Under perioder har Du möjlighet att 
resa intensivt inom Sverige. VI ser gärna sökande med 
teknisk bakgrund som är intresserade av att på detta sätt 
arbeta med information och marknadsföring. Beroende 
på sökande kan projektanställning under ett år eller tills
vidareanställning vara aktuellt Tillträde så snart som 
möjligt 

Kontakta: Pål Olsson, 08-585 33499, 
Pal.olsson@lme.ericsson.se. Ansökan: Projektledare, Te
lefonaktiebolaget L M Ericsson, KI/LME/DKS/BB Pål Ols
son, 164 83 Stockholm, Pal olsson@lme.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Informatör 
Produktenheten Microwave Solutions ansvarar för ut
veckling, marknadsföring och försäljning av radiolänk 
för trådlös kommunikation - MINI LINK. Med MINI-LINK 
är vi idag världsledande inom mikrovågsradio. Vi har 
verksamhet i Mölndal och i Milano. På enheten Product 
Marketing arbetar vi med information, användardoku
mentation och marknadsföringsmaterial för våra pro
dukter. Nu söker vi till enheten en informatör. 

• Som informatör hos oss kommer du att arbeta med 
att informera om våra produkter och tjänster. Informatio
nen sprider du främst via webben. En stor del av arbetet 
kommer du att ägna åt utveckling av webben tillsam
mans med andra webbredaktörer. Tjänsten innebär 
mycket personkontakter och du får arbeta i en fram
gångsrik och expanderande verksamhet 

VI söker en informatör med teknisk bakgrund och er
farenhet av webbarbete. Du ska vara bra på att formule
ra dig skriftligt och eftersom all information är på eng
elska, måste du ha goda engelskakunskaper. Det är vik
tigt att du är en drivande person, som är van vid att ta 
initiativ. 

Kontakta: Jörgen Jonsson. 031-747 6895, 
jorgen.jonsson@emw.erksson.se, Marie Ramstedt, 031-
747 1945, marie.ramstedt@emw.ericsson.se. Ansökan: 
99-158, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

World Class Intranet 
Content Editor 
Ericsson Wireline Access is a cutting edge product unit 
(PU) within the Ericsson group. Our primary customers 
are network operators and service providers all over the 
globe. Our commitment to becoming one of the top-th
ree suppliers means we offer a full spectrum of narrow
band and broadband solutions S services platforms for 
the smooth, profitable migration of fixed network infra
structure into this increasingly multimedia era. 

• To capitalize on opportunities offered by new media 
communications we are looking for a World Class Intra
net Content Editor. One key factor for future success in 
this position is to meet the demands for instant respon
siveness with swift delivery of accurate information rela
ted to our products and services. The successful appli
cant will take the lead and be responsible for internal 
web editing, for the support and development of web 
editing skills, as well as for understanding our content 
providers. You will ascertain that published information 
supports all PU Access business, and that any informa
tion that needs to be exchanged among PU Access de
partments and Ericsson is accurate and accessible. 

This demanding role requires a university degree with 
significant knowledge on communications and with ex
perience in writing for the web. 

Kontakta: Anna Ghaoui-Zetterström. Managing Internet 
Content Editor, 08-719 6338 eller 070-634 69 00, 
anna.ghaoui@etxericssonse, Kikki-Maria Felengaki, 
Director Marketing Communications, 08-719 0243 eller 
070 533 32 68, lduo-maria-felengalu@etx.ericsson.se, 
Kerstin Hälen, Human Resources, 08-719 6701 eller 070-
519 6701Kerstin.Halen@etxericsson.se Ansökan: Erics
son Telecom AB, TN/ETX/X/AH, Margareta Bringby, 126 
25 Stockholm, margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS 
KURVA 

• Du kommer att ansvara för samordning av våra kon
takter med fackpressen, projektleda framtagning av 
press releaser, artiklar och annonser genom våra interna 
och externa samarbetspartners. Du ska också arrangera 
presskonferenser samt utarbeta och implemented vår 
mediaplan liksom att förhandla och avtala mediautrym
me. Du bygger globala nätverk inom media och planerar 
och arrangerar pressmöten för våra talesmän vid olika 
evenemang. 

Du är troligen högskoleutbildad inom marknadsföring 
eller kommunikation samt har tidigare erfarenhet av me
diabranschen och en god marknadsförståelse. Du är ini
tiativrik 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 arbe
ta i team. Dina IT-kunskaper är minst grundläggande in
om Office-paketet och du har gärna vana av Intemet-mil-
jöer. 

Kontakta: Lars Thorsell, 08-721 70 45, 
lars.thorsell@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. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Project Manager 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators & Service Providers 
(NOSP) segment Ericsson Services combines the best 
elements ofNOSP's service unit network to create a 
single focused organization. The result - a dynamic re
source which aims to build on our impressive sales 
growth and maximize business opportunities well into 
the new millennium. To find out more about this new 
force in service solutions please visit our website at: http: 
//networkoperators.ericsson.se/services 

• With so much to promote in this young entrepreneu
rial organization, we are now looking for a dynamic and 
confident Project Manager to join our small but effective 
Marketing Communications team. Reporting directly to 
the Ericsson Services Marketing Communications Mana
ger, you will ideally be a qualified marketing communi
cations professional and have at least five years experi
ence of handling a range of communication projects. 

Your English must be fluent as you will be working in 
a multicultural environment with a great deal of interna
tional 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 your Ericsson Servi
ces colleagues. This is a highly challenging communica
tions role that will draw heavily on your confidence and 
ability to take decisions and produce fast, effective re
sults. You enjoy being part of an environment where 
team working is essential and you thrive on sometimes 
tight deadlines. Experience of producing Powerpoint pre
sentations is a definite advantage. This is an exciting ti
me to join us, so if you feel you can make a genuine 
contribution to our team, get in touch. 

Kontakta: Stefan Johansson, Director Marketing Com
munications & Strategy, +46 8 719 4614, stefan.m.jo-
hansson@era.ericsson.se, Jackie Karlsson Manager, Mar
keting Communications (acting), +46 8 404 7500, jack-
ie.karisson@era.ericson.se. Ansökan: Lena Averin, Erics
son Radio Systems AB, HF/ERA/GHS, 126 25 STOCK
HOLM, lena.averin@etx.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Informationsassistent 
Ericsson Utvecklings AB Unns i Älvsjö och Östersund och 
har cirka 2000 anställda. Bolaget utgör basen för CNCP, 
en koncerngemensam produktenhet som huvudsakligen 
arbetar med paket- och kretskopplade system för både 
mobila och fasta nät 

• Vi söker dig som är eller vill bli informatör och som 
vill arbeta med integrerad kommunikation. Som infor
mationsassistent får du ett varierande arbete som bland 
annat består av att producera mindre trycksaker och OH-
bilder. Du kommer att arbeta nära vår redaktör och skri
va för våra interna kanaler. VI behöver också en hel del 
praktisk hjälp med våra olika informationskanaler. VI vär
desätter social förmåga då vi är en liten arbetsgrupp som 
jobbar nära varandra. Du måste vara öppen och intresse
rad av att lära dig nya saker och ta egna initiativ. Placer
ingsort är Älvsjö. 

Media Manager 

a: Sylvia Aldenryd, 08-727 2620, syfviaalden-
ryd@uab.ericsson.se, Mia Lehndal, 08-727 3924, mia.le-
hndal@uab.ericsson.se. Ansökan: Informationsassistent 
Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505125 25 
Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övervakningssystem för telekommunikation. Stabsenhe
ten Strategic Marketing ansvarar för affärsenhetens 
strategiska planering samt för marknadspositionering 
mot kundsegmentet - Den tillverkande elektronikin
dustrin. 

MARKNADSFÖRING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Price Manager, GSM -
Middle East & Acia Pacific 
Ericsson Radio Systems AB, Kista - KI/ERA/LO/LMCSM 
Business Management & Support Middle East and Asia 
Pacific(ERA/LO)is the unit responsible for new business 
with existing accounts in Asia Pacific and Middle East 
Business Management Supports Pricing, ERAAOA is 
the unit within LO responsible for Price Management 
and Market Application Management Market Launch 
etc We are today based in Sundbyberg, but will from Ju
ne be based in Kista, Torshamnsgatan 23 

• Strategic pricing is becoming an increasingly impor
tant tool in order to win new business both with existing 
and new customers. In the price management team we 
are now looking for a new price manager. 

The main areas of responsibility for the price manage
ment team are, To develop a price strategy for the regi
on. To support the business managers and KAM teams in 
the local companies in the tender and contract activities 
with price strategies, price recommendations, price ana
lysis and price comparisons. To participate in GSM 
Systems Price Resposible Group and Price Network. 

As a price manager you will co-operate with business 
managers, KAM's and marketing managers in the local 
companies. 

Thus, you must be prepared to do some travelling. 
. The person we are looking for should preferably have 

experience of marketing/sales and pricing of cellular 
systems. We believe the position would give a sales per
son a possibility to deepen their strategical competence 
in marketing of GSM systems. An academic degree in 
Business engineering, fluency in English, an analytic 
mind and a service minded attitude are required. 

Contact: Magnus Holmgren, LO/LC, phn +46 8 757 57 
09, magnus.holmgren@era.ericsson.se, Ulrika Anders
son, phn +46 8 757 39 97, ulrika.andersson.a.era@erics-
son.se, Lars Svärdling, phn +46 8 757 29 61, lars.svärd-
ling@era.ericsson.se. Application: PRICE MANAGER -
GSM - MIDDLE EAST & ASIA PACIFIC, Ericsson Radio 
Systems AB, SG/ERA/LOHS Helga Holmkvist 164 80 
STOCKHOLM, helga.holmkvist@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Business Manager 
Turkey and Middle East 
Business Management Middle East and Asia-Pacific 
(ERA/LO) is responsible for business operations for pro
ducts based on GSM, NMT and TACS standards. We are 
now looking for a Business Manager responsible for one 
or several accounts in the Turkey/Middle East Region. 

• As a Business Manager (BM) you are the BMOG am
bassador with the overall responsibility to supervise and 
support the Local Company ( KAM) in achieving the go
als and objectives as set up by BMOG Mgmt The BM 
should also represent the Local Company towards other 
Ericsson units to give good attention and priority for the 
market 

Major tasks are: Develop and follow-up business stra
tegies and Account plans together with the Local Com
pany (KAM). Support and Coordinate the local company 
Marketing and Sales activities. Promote BMOG's applica
tions, services and products. Build relations in the local 
company and establish good awareness for the market 
in other units within Ericsson. 

We are looking for a Business oriented person with 
wide experiences in market & operations of GSM infra
structure projects. You should be flexible and able to pri
oritize on a very wide range of high level tasks, which are 
related to this role. Turkey and Middle-East region are re
achable within half a day by daily flights. 

Contact Mikael Eklund, +46 8 404 9029, 
mikael.o.eklund@era.ericsson.se, Eva Fransson, Human 
Resources, +46 8 757 5738, 
eva.fransson@era.erics5on.se. Application: BUSINESS 
MANAGER-TURKEY AND MIDDLE EAST, Ericsson Radio 
Systems AB, SG/ERA/LOH Eva Fransson, 164 80 STOCK
HOLM, eva.fransson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager 
TDMA Systems - is the market leader for mobile telepho
ne systems and services based on TDMA standards Our 
main markets are in North and South America. Globally, 
over 9000 people work together toward the success of 
this unit 

• We are looking for an energetic and enthusiastic pro
ject manager to be a member of the Marketing Events 
team. You will manage the project flow, execution and 
development of marketing and customer seminars for 
promotion of TDMA applications, services and product 
offerings, and evolution as well as actively promote TD
MA Systems in corporate or cross-unit projects. You wNI 

be able to work well in a team and at the same time ta
ke the intiative to get the best results for the business 
unit You will be responsible for setting the goals and ob
jectives for the seminars, coordinating and managing the 
budget, supply and production of seminar materials, 
coordinating with other business units and corporate ac
tivities. You will be expected to measure results against 
objectives for concrete evaluation of activities. 

You hold a Masters degree in 
marketing/business/communication and have knowled
ge of the wireless communications industry. An 
established contact network and experience within Erics
son is an advantage. You have strong interpersonal skills 
and the ability to contribute effectively in meetings. You 
have the desire to travel extensively (50%). In your capa
city as an Ericsson representative during global seminars, 
you have a professional image. Fluency in English is re
quired. Fluency in Spanish and/or Portuguese is an ad
vantage. 

Contact: Heather Johnson, heather.johnson@era.erics-
son.se. Application: Project Manager, ERA/AM, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 
STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Commercial Support 
GCSTTCMgmt 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. En
heten Global Customer Senrices (GCS) ansvarar lör ser
vice och support för våra produkter globalt Global 
Customer Services har genomgått stora förändringar 
den senaste tiden. Vi har introducerat ett på mobiltele
fonmarknaden världsledande och helt unikt koncept för 
att ge support åt våra kunder och reparera våra mobil
telefoner. Konceptet bygger på ett starkt decentraliserat 
ansvar som med hjälp av www-baserad informa
tionsteknik ger våra kunder både snabb och lättillgäng
lig service. Konceptet är helt integrerat i marknadsfår-
ingen av våra mobiltelefoner. Vi söker Dig som vill foku
sera på kommersiella frågeställningar inom GCS i sam
band med nya produktlanseringar samt göra ekonomis
ka analyser på våra befintliga och framtida servicekon
cept 

• Ditt ansvar blir bland annat att i GCS del av produktut
vecklings-projekten bidra i kommersiella frågeställningar 
och skapa kommersiella guidelines i de globala servi
ceplanerna. Du kommer även tidigt i produktutveckling
sprojekten utföra kalkyler för produkters totala garanti-
kostnader som är en del av produktemas totala Business 
Case. Dessutom kommer Du tillsammans med våra ser
vicekoncepts Produktchefer att följa upp, mäta och ana
lysera konceptens lönsamhet och funktionalitet i olika 
avseenden. Samarbete och koordineringen kommer att 
ske med våra fyra geografiska säljregioner, GCS Business 
Development, GCS Finacial Control samt Technical Deve
lopment inom Global Customer Services. 

Du bör ha erfarenhet av kommersiella frågeställningar 
och utföra ekonomiska analyser. I Din kommunikation 
använder Du obehindrat engelska i tal och skrift VI utgår 
ifrån att Du är entusiastisk, drivande samt kan tänka 
marknadsmässigt Vidare bör Du ha en högskoleutbild
ning, gäma civilekonom eller motsvarande. 

Kontakta: Greger Kjellsson, 046-193477, greger.kjells-
son@ecs.ericsson.se, Ulf Gustafsson, 046-232316, 
ulf.gustafsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Commercial 
Support, GCS TTC Mgmt, Ericsson Mobile Communica
tions AB, LD/ECS/HL/PA, 221 83 LUND 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Project Manager -
Marketing Events 
GSM is the leading digital mobile system world-wide, 
with more than 100 million users world-wide, increasing 
with 5 million every month. Ericsson is the clear global 
leader for GSM systems, with a market share of well 
over 40%. With its strong entrepreneurial spirit the busi
ness unit for GSM Systems, (BMOG) has established it
self as a leader within the Ericsson group to meet the 
challenges of today and tomorrow in this exciting and 
rapidly changing market 

• The Marketing Events team for BMOG is responsible 
for providing marketing event activities such as participa
tion in public exhibitions, conferences, sponsored events 
and customer events with stands, advertising, speakers 
and demonstrations. To date we consist of sue project le
aders and one manager. We are now looking for an addi
tional project manager. 

The job involves a wide variety of activities, the main 
ones being the following: Planning and execution of 
BMOGs participation in CeBIT and other major events: 
Co-ordination of BMOG products/solutions and messa
ges. Managing people in an international environment 
as a project manager and team leader. Managing sub
contractors regarding design and stand building. Follow-
up/evaluation of the projects. Internal communication. 

You will be working in dose co-operation with other 
Ericsson companies and product units. 
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As part of the team you must be an enthusiastic, sup

portive and creative team player and above all be both 
an efficient and effective administrator. You must be 
fluent in English (spoken and written), and have ability 
to work under pressure to meet deadlines. Ericsson 
knowledge and a well developed internal network as 
well as experience of events is expected. A communica
tions background is recommended but not necessary. A 
technical background is an advantage. 

Contact: Britta Ahlberg, manager for Marketing Events, 
+46 8 404 51 23, britta.ahlberg@ericsson.era.se. Appli
cation: PROJECT MANAGER - MARKETING EVENTS, Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/LHS Ewa Strandendahl, 
164 80 Stockholm 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

3G product marketing 
Ericsson Sverige AB is Ericsson's new company for mar
keting in Sweden. We operate on one of the world's 
most exciting and most de-regulated markets, with an 
infrastructure for tele- and data communication that is 
under continual expansion.ericsson Sverige AB's custo
mers are on the leading edge in tele- and communica
tion and IP. They demand rapid delivery of services, pro
ducts and solutions within these areas. Our customers 
are operators as well as private and public organiza
tions in Sweden. 

Approximately 600 people with strong customer focus 
work in the company. We have offices in towns including 
Malmö, Kumla, Göteborg and Nynäshamn. Our head of
fice is in Kungsholmen in Stockholm. 

• Product Marketing Managers and Local Product Ma
nagers for 3GWrthin Market Unit Sweden we will now in
crease our resources to meet the challenges for 3rd ge
neration mobile systems (3G), UMTS. Starting in the fall 
of 99 we are expecting UMTS pre-sales activities to really 
take off on the Swedish market both for existing GSM 
operators and well as new players. 

This means that we will increase our forces within 
GSM/UMTS product marketing and local product mana
gement with a few people mainly working in the fol
lowing areas: UMTS Radio network (UTRAN). UMTS 
Systems solutions. 

The positions involve product marketing and local pro
duct management activities in these areas. You will work 
in close co-operation with both account management 
and people at the product units. Gose and frequent 
customer interaction is foreseen. The positions require 
good knowledge of GSM and preferably about 
3G/UMTS. You should be able to combine commercial 
and technical knowledge of the Ericsson product offering 
with good business understanding of the operators' situ
ation. 

Contact: Anders Blomgren, +46 70 5720487, 
anders.blomgren@ese.ericsson.se. Application: 3G pro
duct marketing, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal 
Lena Simonsson, 126 25 STOCKHOLM 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Account manager 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Tjänsten innebär att du har ansvaret för försäljning 
mot internationella operatörer. Du kommer att ansvara 
för försäljningskedjan från offert till order inklusive avtal 
och kontraktsförhandlingar. Din uppgift blir att säkra go
da kundrelationer med kunden. 

Du som söker är en drivande och affärsorienterad per
son med lägst gymnasieutbildning och négra års erfaren
het som kundansvarig säljare. Du har lätt för att knyta 
kontakter samt har goda kunskaper i engelska. Du har 
förmågan att se helhetsperspektiv och lägga upp strate
gier för försäljningen mot kunder av betydande storlek, 
där ett både brett och djupt kontaktnät är avgörande för 
framgång. 

Kontakta: Matti Laine, 08 - 721 60 16, 
matrj.laine@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist (perso
nal), 08 - 721 74 61, kerstin.sandqvist@eka.ericsson.se. 
Ansökan: K99097, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Manager 
Ericsson Radio Systems AB, Kista - KI/ERA/AM/ITDMA 
Systems - is one of the fastest growing business units 
within Ericsson Radio Systems. We are the market leader 
for cellular telephone systems and services based on 
TDMA standards. Our main markets are in North and 
South America. Globally we are 9200 people. 

Your primary task is to develop the strategic adverti
sing and sales promotion efforts and campaigns for the 
TDMA Systems Business Units. 

As manager of a team of three our four communica
tions specialists you will provide support and leadership 
to a graphics co-ordinator, web content editor and seve
ral project managers. 

The Marketing Communications department is a dyna
mic department in an exciting business unit and an ex
plosive industry and as such have a high profile role in a 
fast moving and creative environment As manager of 
Advertising and Sales Promotion Unit you will manage 
the project flow, execution, development and budgeting 
of BMOA's advertising and sales promotion and support 
activities world wide. You must be able to work effective
ly in a cross cultural environment as co-operation and 
collaboration with diverse Market Units is an important 
aspect of the position. You should be professionally 
equipped to essentially offer 

Contact' AM/IC Donya Ekstrand, +46 8 404 48 48, do-
nya.ekstrand@era.ericsson.se. Application: Ericsson Ra
dio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCK
HOLM, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

2 Copywriters for 
Marketing Information 
7b*e part of the exciting future of mobile systems as a 
marketing information copywriter. If you have a flair for 
words, meeting deadlines, and some (or a lot!) of copy-
writing experience, then we have the places for two qua
lified people. 

Your audience is a world wide customer base and 
Ericsson's own internal marketing and sales forces. You 
will be writing marketing guides, speaker's notes, and 
descriptions of our solutions for these. But most impor
tantly, you will work closely with projects and in laun
ches of GSM system and wireless solutions on our ever-
expanding markets. 

• As copywriter, you will be a part of Marketing Com
munications in the Business Unit GSM Systems. Our col
lective task is performing a variety of internal and exter
nal marketing activities. 

As we are introducing on-line services to internal and 
external customers, we expect you will be able to bring 
in and learn new methods and web-tools quickly, be or
ganized, skilled in writing English, and quickly get the 
knack of understanding our customer's needs. Get your 
suitcase, some travel is required for this. 

Come and join us in taking our industry-leading solu
tions into the 21 st century. 

Contact: Hans Oskar, +46 8 404 27 54, 
hans.oskar@era.ericsson.se, Per Andersson, +46 8 404 
59 96, per.e.andersson@era.ericsson.se. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Project Co-ordinator 
The unrt Market Unit Interface within Logistics Manage
ment (ERA/LV/L) has responsibility for supply-agree
ment between the Product Unit and the Market Unit, in
troducing and implementing processes and tools en
suring 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 rela
ted 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, enab
ling the Market Units to place orders directly to the Sup
ply Unft AXE. 

This position will offer you a possibility to work in an 
international environment with a high degree of own re
sponsibility 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. Experi
ence from work at a Market Unft is an asset Fluency in 
English is required. 

Contact: Madeleine Fries, 08-404 3506, madeleine.fri-
es@era.ericsson.se. Application: Project Co-ordinator, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sales & Marketing Support 
for the Enterprise Market 
Help us unplug the LAN! We intend to make high perfor
mance LANs Wireless, to let portable computer users re

main networked while on the move within the Intranet 
In addition we will provide the travelling business peo
ple with company access from public Hot Spots. Wireless 
LAN Systems is a small and dynamic organization based 
in Sundbyberg. Individuals here have great possibility to 
influence their own work We work in an international 
environment in close co-operation with research and de
sign groups in Nurnberg and Gothenburg. Since end of 
1998 we are selling WLAN products and will continue to 
develop, promote and sell WLAN solutions Worldwide. 

• The Marketing & Sales Support Team within WLAN 
Systems needs a new member to strengthen the support 
for the Enterprise market This is an independent posi
tion where your own drive and professionalism will be 
directly reflected in the business result We expect you to 
develop and maintain the contact network with the mar
ket units and account teams, and to team up with this 
network in promotion and customer contacts. We belie
ve you have some sales experience of datacommunica-
tion products to larger corporates in the international 
market Sales experience from the Enterprise segment of 
Ericsson is a valued advantage! Experience from sales of 
Local Area Networks specifically is naturally a clear bene
f i t 

Contact: Magnus Gunnarsson, +46 8 404 47 93, mag-
nus.gunnarsson@era.ericsson.se,. Application: SALES & 
MARKETING SUPPORT FOR THE ENTERPRISE MARKET, 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 
164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Pricing Specialists 
Ericsson Radio Systems AB, Kista - KI/ERA/AM/MPBusi-
ness Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fastest 
growing business units within Ericsson Radio Systems. 
We are the market-leader for wireless systems and servi
ces based on D-AMPS/AMPS. Today, over 50% of the 
world's wireless subscribers are served by TDMA 
systems 

• The Pricing Group is responsible for BMOA's global 
pricing strategy and price management The group is in
volved in defining pricing strategies, pricing of new pro
ducts, deployment of pricing strategies and supporting 
the sales organization with pricing argumentation, price 
comparisons and advice. We now need to strengthen 
our resources and are therefore looking for a pricing ma
nager. 

In this position you will analyze Ericsson's worid-wide 
pricing structures and price levels. You will build up an 
in-depth knowledge about different markets, trends, un
derlying business and technological differences in mobi
le networks. Your knowledge will be used to support 
management the sales organization and the pricing 
group with pricing information and analyses. Finding in
formation, analyzing and initiating the appropriate ac
tions are key words for your daily work. You will work 
with computer based models to create price and other 
comparison models, and you will work in dose co-ope
ration with sales representatives and the rest of the pri
cing group. 

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

Contact Susanne Karlsson, 08-585 30105, susanne.kar-
lsson@era.ericsson.se. Application: PRICING SPECIA
LISTS, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 
164 80 STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS SYSTEMS AB, MARIEVIK 

Marknadskommunikation 
Ericsson Business Systems AB är ett svenskt lokalbolag 
ansvarig för försäljning av affärssegment Företagslös
ningars produktportfölj på den svenska marknaden. Vi 
är 75 st anställda och har fyra kontor, dessa finns i Mal
mö, Göteborg, Umeå och Stockholm. 

• Vi söker en ansvarig för vår avdelning för marknads
kommunikation, som består av tre personer. I Ditt arbete 
ingår att ansvara för idéer, utförande, uppföljning och 
budgetering för Ericsson Business Systems ABs samtliga 
marknadsaktiviteter i samarbete med vår Market Unft 
och våra partners. Du kommer i och med detta ha myck
et externa kontakter. Du kommer även att vara assistent 
till marknadschefen och därmed ingå i marknadsavdel
ningens ledningsfunktion och aktivt medverka i avdel
ningens strategiarbete. 

Du bör som person vara självgående, drivande, entusi
astisk och nyfiken. En merit är om du har god kännedom 
om Ericsson koncernen och då speciellt Indirect Sales. 
För att motsvara våra krav, tror vi att Du har någon form 
av utbildning inom marknadskommuniktion, t ex IHM, 
RMI Berghs eller motsvarande högskoleutbildning. Då 
vårt koncernspråk är engelska kräver vi goda kunskaper I 
tal och skrift 

Kontakta: Rickard Isaksson, 08-568 611 65, rickard.isak-
sson@prs.ericsson.se. Ansökan: Marknadskommunika
tion, Ericsson Business Systems AB, Agneta Nordberg, 
Arstaängsvägen 13, 117 60 STOCKHOLM. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Marknadsanalytiker 
business intelligence 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övervakningssystem för telekommunikation. Stabsenhe
ten Strategic Marketing ansvarar för affärsenhetens 
strategiska planering samt för marknadspositionering 
mot kundsegmentet - Den tillverkande elektronikin
dustrin. 

• Du skall koordinera ett Business Intelligence Council 
med deltagare från våra Business Lines, våra viktigaste 
lokala affärsenhetsrepresentanter samt våra egna Key 
Account Managers. Intelligence Council samlar in och 
bygger upp en faktabas om branschens marknadspoten
tialer, konkurrent-situation, kunder samt trender. 

I Business Intelligence arbetet ingår att finna interface 
och samarbetsformer med EBIN, - Ericssons Corporate 
Business Intelligence Network 

Du är Civilingenjör, helst Elektro eller Industriell Eko
nomi eller erfaren Gymnasieingenjör. God dokumente
rad marknadsförståelse gärna med erfarenhet av Ström
försörjnings- och/eller Telecom-branschen. Engelska be
härskar du flytande i tal och skrift 

Kontakta: Lars Thorsell, 08-721 70 45, 
lars.thorsell@eka.ericsson.5e, Eija Nokia, 08-721 67 92ei-
ja.nokia@eka.ericsson.se. Ansökan: K99095, Ericsson 
Components AB, KK/EKA/K Kristin Engh, 164 81 KISTA -
STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Affärsutvecklare -
GSM office solutions 
• Dags att ta ett nytt steg i din karriärTVIII 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 mobiltelefonisystem, får jobba tillsam
mans med motiverade och entusiastiska medarbetare. 

i är en liten avdelning på produktenheten Base Station 
Systems (PU-BSS) som ansvarar för marknadsföring av 
kompletta inomhuslösningar inkluderande allt från radi
onät till centralt kontrollerade slutanvändartjänster. i ar
betar med lönsamhets- och paketeringsfrågor för att sä
kerställa att våra lösningar hanteras effektivt i alla led, 
från tidig marknadsföring tills att de utgör en fullt inte
grerad del av operatörens nätverk rbetet bedrivs i en in
ternationell miljö, i samarbete med våra lokalbolag. 

Tjänsten som AFFÄRSUTVECKLARE - GSM OFFICE SO
LUTIONS innebär många marknadskontakter för att sä
kerställa att våra lösningar tillgodoser kundemas krav. u 
kommer att ansvara för utveckling av modeller för lön
samhetsberäkningar, 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 ut
präglat affärssinne och förmågan att självständigt plane
ra och genomföra kvalificerade åtaganden. Du behärskar 
engelska i tal och skrift och är övertygande i din kommu
nikation. Du har under en tid arbetat med mobiftelefoni 
och vill nu vidga dina vyer. Tidigare arbete i kundprojekt 
är meriterande. 

Kontakta: Michael Bjärhov, 08-404 4203, michael.bjar-
hov@era.ericsson.se, Ann Nordenstam, Personal, 08-757 
2287. Ansökan: Affärsutvecklare - GSM office solutions, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Strategic PR Manager 
Communications 
Department 
Ericsson Mobile Communications AB is a company 
within the new Business Segment Consumer Products at 
Ericsson. Ericsson Mobile Communications AB develops, 
markets and sells mobile phones all over the world. To 
strengthen our Global Communications unit we are cre
ating a new exciting position as Strategic PR Manager. 

• In this global role you will have overall (global) re
sponsibilities for Issues Management to formulate, co
ordinate and execute a global PR strategy for the Consu
mer Segment You will be the one in charge of setting up 
plans and projects for 

A suitable background ideally includes experience as 
journalist from a PR business, working in the telecom 
industry or other relevant industries, preferably consu
mer industries. A genuine interest for new technology is 
probably important to be able to fully digest all our op
portunities. As PR in fts strictest form is part of an overall 
Communications plan ft is important that the individual 
understand and appreciates how Marketing is performed 
and how ft all integrates together. You need to be experi
enced in making presentations and you know the value 
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of creating and keeping relations with different media 
players. Being fluent in English is key. 

Contact: Bo Albertson, 08-764 13 88.. Application: STRA
TEGIC PR MANAGER-COMMUNICATIONS DEPARTMENT, 
Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn 
Sahlberg, S-164 80 STOCKHOLM, 
gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Market Analyst 
Cellular Systems European Standards (BMOG) is expan
ding rapidly and we at the Marketing unit is looking for 
qualified personnel to be able to handle our competitive 
business situation. 

• At the Marketing & Wireless e-solutions organisation, 
the unit for market analysis and business intelligence 
has two main responsibilities, i.e. to analyse the needs of 
the end-user, the subscriber, in order to add understan
ding and knowledge to the organisation and to drive bu
siness intelligence for mobile data applications at BMOG. 

The open position as Market Analyst at the marketing 
unit comprises the following responsibilities: efine pur
pose and analyse the result of our different research pro
jects and manage the outsourcing of the fieldwork in the 
projects. In certain cases manage the outsourcing of the 
fieldwork and the analysis work, onduct pre-studies for 
the projects together with our sales companies, partners 
and customers. Add value to the customer dialogue to
gether with the account organisations worid-wide. 

We believe you to have B.Sc or MBA and at least 3-5 
years of experience as a market analyst It is an advanta
ge if you have worked for a telecommunications opera
tor with similar tasks or if you have been a market re
search analyst or project manager within the consumer 
industry. Good knowledge of the English language is a 
necessity and we appreciate if you have good knowled
ge of at least one more European language apart from 
your mother tongue. 

Contact: Björn Blondell, +46 8 757 20 98.. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ericsson is the leading provider in the new telecoms 
world, with communications solutions that combine tele
com and datacom technologies with freedom of mobility 
for the user. With more than 100,000 employees in 140 
countries, Ericsson simplifies communications lor its 
customers - network operators, service providers, enter
prise and consumers - the world over. 

GSM is the worlds leading digital mobile system - with 
over ISO 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 Erics
son 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 lea
der to work with global and strategic Marketing Commu
nications interactive multimedia projects presenting 
Ericssons mobile systems and solutions. 

The presentations have multiple purposes such as de
mos and interactive presentation material at exhibitions 
and other external events, customer meetings and custo
mer seminars. The presentations are also useful for indi
vidual learning and competence development They are 
also published on the Internet Working in dose coope
ration with the product managers, the project leaders 
job involves support in formulating messages, struc
turing and developing pedagogical outlines explaining 
and transforming technical descriptions and presenta
tions into striking and effective realisations of how our 
products can bring value to the customer. The project le
ader also initiates and supervises production of illustra
tions, 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 commu
nications department based at Ericsson Radio Systems 
in Kista, Stockholm. 

You are an experienced project leader, with a techni
cal and marketing focus. You have the management 
skills to run several concurrent interactive media pro
jects. You are creative and have a genuine interest for 
pedagogy and graphic design. You should have some ex
perience in internet publishing and working with Macro
media Director and Macromedia Shockwave Flash. You 
should also be fluent in English. Knowledge of mobile 
telephony would be a definite merit 

Contact: Carina Ullemar Lönbom, +46 8 757 36 96, cari-
na.ullemar@efa.ericsson.se. Tommy Karman, +46 8 404 
84 66, tommy.karman.Sera.encsson.se. Application: 

Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, SE-164 80 STOCKHOLM, 
ewa.strandendahl@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

International 
Responsibility within 
Wireless E-commerce 
The Wireless Electronic Commerce (WEC) group at Mar
keting and e-Solutions at Ericsson Radio Systems AB has 
the total business responsibility for the global Ericsson 
product portfolio within Wireless Electronic Commerce. 
Marketing and sales through the local market units is 
the core responsibility in a challenging and fast moving 
position. We work dosely with Product Line WEC at PU 
WIA, the Business Development teams and the Wireless 
Datacom marketing & sales organization at ERA/LB. 

• Due to rapid growth in demand for our products and 
services, we seek: 5 Business ManagersWe are looking 
for extrovert and focused candidates with a winning atti
tude and hunger for success. For the right candidate this 
is a challenging position that will open for new and exci
ting career opportunities within Ericsson. 

Wanted background: MBA / (Civilekonom) and/or 
M.Sc (Civilingenjör). Minimum 3 years experience within 
telecom/datacom industry and/or banking/trading, pre
ferably international positions. Documented results 
within sales & marketing and/or business development 
Positive team-attitude combined with analytical skills / 
self-drive. Result-oriented with personal ambitions. 
Loyalty and co-operation skills essential to succeed. 

The position Business Manager for WEC implies exten
ded contact with the Market Units at Ericsson Local 
Companies and their customers world-wide. Co-opera
tion with other units within the global Ericsson organiza
tion demands a dynamic person with an international at
titude, and the ability to handle rapidly changing chal
lenges in a fast moving, dynamic environment Results 
from previous positions must be documented. 

Strategic planning co-ordination, management and 
execution of turn-key solution sales as well as active 
consulting within Wireless e-Commerce is part of your 
daily responsibilities. You will be given a portfolio re
sponsibility of both area and products. 

Characteristics: Work-base will be Kista, Stockholm. 
Fluent English is a must, preferably with additional 2nd 
language. Extensive business travelling must be expec
ted. 

Contact: Christian Testman, +46 8 508 777 97, 
christian.testman@era.ericsson.se. Application: ERA/LB 
WEC Managers, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S 
Ewa Strandendahl, SE-164 80 STOCKHOLM, ewa.stran-
dendahl@era.ericssoase. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Price WorkBench 
• Do you want to join the team who will impact on 
Ericsson's future way of doing business? Do you want to 
work with developing BMOG's future extranet/intranet 
solutions to support the price network and our 
GAM/KAM/NAM and Business Managers? Are you "up to 
date" with what's happening within IT and IP, especially 
within the area of e-business? Do you have a visionary 
mind with lots of ideas? Are you creative and like to take 
initiatives as well as develop and implement new solu
tions? Do you have a service minded attitude and are pe
ople oriented? 

Did you answer yes to the above? Do you also have a 
university degree, minimum 3 years experience of pro
ject management and marketing/sales from the Telecom 
industry or from Ericsson Products and Solutions as well 
as fluent in spoken and written English? Then we can 
promise you an exiting and challenging job career in a 
dynamic and stimulating team environment flavoured 
with laughs. We, LI/PG, a new sub unit within LI, Sales & 
Marketing GSM New Accounts and UMTS, are responsib
le for global price co-ordination within BMOG, co-ordina
ting the price network within BMOG, and supporting 
BMOG with developing and maintaining Business Price 
Workbench with its including tools. To meet these chal
lenging objectives, we are looking for people interested 
in joining our team. 

Some of the key tasks you would be involved in: De
veloping the future concept of Business Price WorkBen
ch, with new structure and new pricing tools. Participa
ting in, and improving the concept of, the BMOG Price 
Responsible Group and BMOG Price Network. Global pri
ce co-ordination to Business Management and 
GAM/KAM/NAM. Training the users of the tools within 
Business Price WorkBench. We are based in Kista, 
Torshamnsgatan 33. 

Contact Carina Nycander, 46 8 404 24 40, carina.nycan-
der@era.ericsson.se, Mattias Eriksson, 46 8 404 73 23, 
mattias.a.eriksson@era.ericsson.se. Application: Do you 
want to join the team who will impact on Ericsson's futu
re way of doing business?, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/U/HA, 164 80 Stockholm, lise-
lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Wireless DataCom 
Marketing and Sales 
• Are you up to the challenge of winning the hearts of 
our customers by guiding them into the next big money 
generating business? Are you adventurous enough to 
market and sell wireless data solutions to them? Are you 
interested in being one of the pioneers that will lay the 
foundations for Wireless e-Solutions? 

We - Wireless Datacom Marketing and Sales - are a 
unit within Ericsson Radio Systems responsible for ma
king a difference in the success of Wireless Datacom so
lutions. Our responsibilities encompass the marketing 
and technical support of our complete Wireless Data 
product and service portfolio, the management of our 
Wireless Internet Solutions packaging program, a leading 
competence management and the handling of various 
market projects. Co-operating with other instances, we 
handle GSM standard solutions such as High Speed Da
ta, General Packet Radio Services (GPRS) as well as ot
her solutions such the WISE (Wireless Internet Solutions) 
program and end-user applications (Mobile Banking, 
etc). 

GSM Data is presenting our customers and us a giant 
world of new business opportunities. We need to con
quer this rapidly expanding area with the help of ambi
tious goals and objectives, motivated and skilled people 
and, most important of all, a winning spirit 

If you are very ambitious, smart, creative, fun, out
going, persistent have an outstanding drive, social, ana
lytical, have a Master of Science in Engineering / Data
com, as business oriented as Gordon Gecko 0. do not 
accept a no, spread enthusiasm into your surroundings, 
an achiever with an entrepreneurial spirit, and think wi
reless datacom could be as much fun as a Friday night 
out 

Then you are invited to have the opportunity to join 
the Ericsson Wireless Datacom Champion Team and pur
sue our goals. 

PS: Did we mention that the nature of these positions 
entails many customer meetings and thus, certain availa
bility for shorter travel periods abroad?0 Watch the mo
vie Wall Street and you will understand. 

We need to expand rapidly with Competence Mana
gers, Market Development Project Managers, Marketing 
Managers, and Solution Managers in order to define and 
deliver Wireless Internet solutions and support our local 
companies around the world market & sell our existing 
and new products, platforms, and applications! 

Competence Management 
• As Competence Manager, you shall cater for raising 
the Account Management organisation competence le
vel in the global Ericsson worid in order to reach a criti
cal mass of sales force for GSM datacom products and 
solutions. To ensure this you would need to set up and 
run a program of which the elements could be network 
build-up, training courses, seminars and events. 

You would be dedicated to competence activities that 
span over the following: Set-up of competence profiles 
for Sales and Engineer force working in the area of Wire
less Data. Implement competence projects at Local 
Companies. Creation of training packages and functio
ning as mentor. Responsible for an excellent On the lob 
Training program for datacom. 

Market Development 
Project Management 
• As Market Development Project Manager you will dri
ve the usage of Datacom in GSM and establish Ericsson 
as a supplier of services and applications in key markets. 
This project includes working with all players in the va
lue-added chain (distribution channels, applications, 
GSM / IT platform, joint marketing...) 

You would be dedicated to project activities that span 
over the following: Establish the project and steering 
form with the relevant Account Management Organisa
tion. Ensure project is driven with a focus towards the 
goal of increasing datacom in GSM Co-ordinate various 
activities at Account Mgmt organisation in order to spre
ad knowledge and gain synergies. Introducing the most 
suitable solutions in operator networks. Co-ordinate the 
activities from concerned Product suppliers, both from 
Ericsson and other parties. Be up to date with applica
tion development projects avoiding double work Measu
re and report the progressSpread information about the 
project achievements to other local companies and ope
rators. 

Marketing Management 
• As Marketing Manager you will be assigned the re 
sponsibilrty of both internal and external marketing of 
our GSM Data solutions. You are supposed to handle is
sues related to both the datacom commercial impact as 
well as the Ericsson complete wireless data product 
portfolio. To convey new trends, business opportunities 
and solutions from Ericsson to our customers. 

You would be dedicated to marketing activities that 
span over the following: Support local account manage
ment organisations with operational sales support requi
red to win new business Customer presentations all over 
the world for all levels within the customer's organisa
tion. Representing Ericsson at exhibitions and large 
events (chairman, speakers. 

Internal presentations (Business Units, Local Compa
nies, training) Marketing Guides production. Going 
through Business Gases on our products with customers 

showing the commercial viability for the investment Ne
gotiation and Pricing support Content responsibility 
towards production of marketing material in terms of 
OH-presentations, marketing messages, advertisement 
campaigns. Transfer of competence, understanding, and 
knowledge within the area of wireless data market and 
products to the Business Units and Local Companies. 

Solution Management 
• As Solution Manager you will be assigned the respon
sibility to co-operate with our local companies in order 
to design, offer, and sell a solution based on Ericsson 
and partner products and services, addressing a market 
opportunity or need for our customers. You will establish 
a professional sales process for our GSM Data products. 
You will be involved in our tendering / offering activities 
and pro-actively sell our data solutions towards our local 
companies and customers. Further, you would work with 
sales packaging such as producing Marketing Guides, 
Pricing Strategies, communication material, etc 

You would be dedicated to activities that span over 
the following: Analysing customer need/market opportu
nity. Design solution for customers based on Ericsson 
and partner products. Assist local companies in the sales 
and implementation process of the solution. Tendering / 
offering activities and pro-active selling. Assist in the 
establishment of customer projects. 

Manager Marketing 
Management 
• As Manager of this unit, you shall cater for its build up 
to reach a functioning state in as a short time as possib
le. You need to create a winning team of Wireless Data 
Champions with top competence in both the data and 
business area. The unit will be supporting the global 
Ericsson world in customer meetings, sales seminars, 
marketing guides, business cases, negotiation and pri
cing support. In order to reach a critical mass of sales 
force for GSM datacom products and solutions the unit 
will have to develop own marketing methods and tools 
and make them available to the local companies. To en
sure this you would need to set up and run a program of 
which the elements could be network build-up, sales 
kits, marketing aids, seminars and events. 

Contact: Fadi Pharaon, +46 8 757 56 07, 
fadipharaon@era.ericsson.se, Per Andersson, +46 8 404 
59 96, pereandersson@era.ericsson.se. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, 164 80 STOCKHOLM, ewastrandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Product Marketing 
Managers 
Ericsson Sverige AB is Ericsson 'snew company for all 
market activities in Sweden. We operate on one of the 
world's most exciting and most de-regulated markets, 
with an infrastructure for tele- and datacommunication 
that is under continual expansion.ericsson Sverige AB's 
customers are on the leading edge in tele- and data-
communications. They demand rapid delivery of servi
ces, products and solutions. Our customers are opera
tors as well as private and public organisations in Swe
den. 

Approximately 600 people with strong customer focus 
work in the company. We have also offices in Malmö, 
Göteborg, Kumla and Nynäshamn. Our head office is in 
Kungsholmen in Stockholm. 

• Product Marketing Manager for 3rd generation mobile 
system (UMTS)Within Ericsson Sverige AB we will now 
increase our resources to meet the challenge for the 3rd 
generation mobile systems (UMTS). Starting in the fall of 
1999 we are expecting UMT5 pre-sales activities to really 
take off in the Swedish market both for existing GSM 
operators as well as for new players. 

We therefore require a person to work with the 3rd 
generation network end-user applications. The position 
we need you for is mainly in the pre-sales phase, ie. pro
duct marketing and solution management type of work. 
You will work in dose co-operation with both account 
management and people at the different Product Units. 
Close and frequent customer interaction is required. 

The position requires good knowledge of value added 
services, mobile networks and preferably about UMTS. 
You should be able to combine commerdal and techni
cal knowledge of the Ericsson produd offering with very 
good business understanding of the operators' situation. 

Product Marketing Manager 
for Unified Messaging (UM) 
• Within Ericsson Sverige AB we will now increase our 
resources to meet the challenge in the unified messa
ging (UM) area. Over 50% of the operator's traffic is to
day some type of message. We want therefore to increa
se our effort in this exiting area. The position we need 
you for is mainly in the pre-sales phase, ie. produd mar
keting- and solution management type of work You will 
work in dose co-operation with both account manage
ment and people at the different Produd Units. Close 
and frequent customer interaction is required. 

The position requires very good knowledge of unified 
messaging good general knowledge of mobile as well 
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as fixed networks. You should be able to combine com
mercial and technical knowledge of the Ericsson product 
offering with very good business understanding of the 
operators' situation. 

Contact: Hans Buhlin, +46 8 579 18323, 
hansbuhlin@ese.ericsson.se. Application: Product Marke
ting Managers, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal Le
na Simonsson, 126 25 STOCKHOLM, 
lenasimonsson@ese.ericsson.se. 

PERSONAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager 
SC/ERA/LU/HCManager People & Organization. We ha
ve taken the best of the two worlds, the former Network 
Intelligence organization at BN and Value Added Servi
ces at BR, and merged them into PVAS: Product unit Va
lue Added Services. With a broader product range, and 
truly converging services to offer, we are ready to con
quer the minds of the telecom community. 

• We are looking for a Manager to run People & Organi
zation (P&O) within PVAS. People & Organization consi
sts creative people working within the areas of Human 
Resources, Competence & Operational Innovation, IS/IT 
and Internal Information - a total of about 20 persons. 
You will also be part of ERA/Ltl management team and 
report to LUC You will also be part of ERA/LU manage
ment team and report to LUC P&O's mission is: To sup
port VAS in becoming a Visible And Strong organization 
with motivated and competent people, sharing common 
values and an efficient information system. 

To be successful in this position you should have a re
levant university degree and some years of experience 
from one or several of the areas of responsibilities. We 
believe that you have former managerial experience and 
that you possess drive and determination combined 
with a humble attitude. We expect you to contribute to 
an open atmosphere. Furthermore your co-operation 
and communication skills are excellent and you have a 
good knowledge of the Ericsson world. If this sounds like 
the job for you, then please send your CV and job appli
cation as soon as possible to the address below: 

Contact: Carl-Custaf Leinar, +46 70 557 49 68, carl-gus-
taf.leinar@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio 

Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 
STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Experienced person 
KI/ERA/LH/UGSM SYSTEMS STRATEGIC RESOURCE MA
NACEMENT Business Unit CSM Systems keeps around 
25.000 Ericsson employees busy at a large number of 
locations around the globe. As part of our Business Unit 
responsibility, we have to strategically manage and con
trol the number of persons employed for GSM Systems. 

• We are therefore looking for an experienced person 
to be responsible for GSM SYSTEMS STRATEGIC RESOUR
CE MANAGEMENT. Your task will be to work with Resour
ce Management from a strategic view on competence 
and resource evolution for Business unit GSM Systems. 
This involves to develop and maintain a structure for re
source management at Business Unit level, including re
porting procedures aligned with overall Ericsson routi
nes. Promote and develop the resource managers 
networks. Analyse actual and forecasts and give feed
back to the different organisational units working with 
GSM Systems. Compile reports on the development and 
present these regularly for the Business Unit Manage
ment Prepare guidelines, recommendations or directi
ves for competence and resource evolution as may be 
required from time to time. Continuously improve the 
resource management process in co-operation with the 
different units. 

We believe you have long experience in working with 
Resource Management at Ericsson. You have a good 
network within Ericsson and are used to work with glo
bal issues. This means that you are well aware of the 
complexities in the current Ericsson structure. You are 
knowledgeable in the definitions and applications of Job 
areas and Job families for all parts of our operations (Re
search and Development Marketing & Sales, Production, 
Implementation etc) You are very analytical, logical and 
have a proven record of producing results on time with 
high quality. This position is placed at staff unit Human 
Resources and Organization at ERA/L 

Contact Carl-Gustaf Leinar, +46 8 404 51 42, carl-gus-
taf.leinar@era.ericsson.se, Thomas Knutsson, +46 8 757 
25 39, thomas.knutsson@era.ericsson.se. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Manager to Human 
Resources 
• We are looking for a Manager to Human Resources 
and Competence Development within ERA/LP - Direct 
Markets. LPs mission for direct markets is to take full 
marketing, sales and operations responsibility of GSM 
Systems offerings in concert with local Market Units. The 
unit is also responsible for competence build-up and 
support of the Market Units within LPs markets. LP has 
the consolidated Profit and Loss responsibilities for the 
total sales and Operations for all customers in the direct 
markets, except for outsourced markets after agreement 
with other BM units. 

ERA/LP have today approximately 200 employees and 
your task is together with 4 persons to support this orga
nization with HR competence. 

This means that you will have the overall responsibili
ties for communicating, applying and managing Erics
sons personnel policies and procedures within LP. 

LP/H is also responsible for support to local compani
es within LP markets with HR competence. 

To be successful in this position you should have a re
levant university degree and some years of experience 
from Human Resources work. You should also have ma
nagerial experience and experience of working interna
tional with HR questions. 

If you have worked abroad in a HR capacity we see 
that as an extra plus. We expect you to have good com
munication skills and that you have a well establish 
network within Ericsson and you also have a good 
knowledge of the Ericsson world. If this is something 
that you are interested in, then please send you CV and 
job application as soon as possible to the address below. 

Contact: Carl-Gustaf Leinar, 08-404 5142, carl-gustaf.lei-
nar@era.ericsson.se, Mats Arnamo, 08-757 56 55, 
matsJmamo@era.ericsson.se. Application: Ericsson Ra
dio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 
STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

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 linje
chefer ett professionellt stöd i ett brett spektrum av HR 

frågor. Det är ett självständigt arbete med stora möjlighe
ter att sätta en personlig prägel pä. Du kommer att ha 
kollegor inom personalenheten samtidigt som Du själv
klart arbetar mycket nära linjecheferna inom Ditt ansvar
sområde. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bl a 
rekrytering, kompetens- och organisationsutveckling, för
handlingar, lönefrågor, attitydförändringar och chefsför
sörjning. Du kommer också att driva och medverka i pro
jekt och processer som är relaterade till HR området 

Din bakgrund är högskoleutbildning inom persona
lområdet eller motsvarande och Du har flera års erfaren
het 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: 
PERSONALMAN/KVINNA, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstinjl-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Human Resources at 
TDMA Systems 
TDMA Systems is one of the fastest growing business 
units within Ericsson Radio Systems We are market lea
der for cellular telephone systems based on TDMA stan
dards. Our main markets are in North and South Ameri
ca. We are globally 9200 emporyees 

Human Resources and Operational Development is a 
global organisation with a team in Stockholm and an in
ternational network. The challenge for us is to support 
and drive with high competence in human resources, 
operations development and communication how peo
ple and the organization will enable future success We 
are strengthening the cooperation between these areas 
by shared objectives, clearer strategic direction and cre
ating work forms supporting and driving future busi
ness. Your task will be both strategic and operational. 
The goal is to increase our functional excellence through 
new and improved practices, so we can spend more ti
me on implementing our strategies and working closely 
with the line management 

• We are looking for someone with experience both 
broad and deep, and used to working with global issues. 
It is a great advantage if you have experience from the fi-

"JOIN THE SUCCESS!" 
Ericsson i Hässleholm söker medarbetare 

Ericssons marknadsandel för GSM System är ca 60%. 
Detta är ett resultat frän Ericssons satsningar på forsk
ning och utveckling. GSM är just nu inne i ett omfat
tande utvecklingsskede. GPRS dvs paketförmedlad 
data införs, datahastigheten utökas, nya nätoptime-
ringsfunktioner införs mm. 

Ericsson Radio Systems i Hässleholm har nu fått 
utökat ansvar för utvecklingen av radionätsstyrningen 
inom GSM. Detta är en central och komplex funk
tionalitet. Vi behöver fler kvalificerade medarbetare 
som är redo att anta utmaningen, och behöver anställa: 

Projektledare 
Systemutvecklare 

Systemtestare 
Trouble Shooters 

Configuration Manager 

Kreativitet, nytänkande och initiativförmåga är vik
tiga och nödvändiga egenskaper för att kunna hänga 
med i den snabba utvecklingen. Som projektstyrnings-

modell har vi PROPS. Utvecklingsmodellen är 
MEDAX kombinerat med SDL. Vårt ansvar sträcker 
sig från förstudier till kundleverans. Vi har även 
kundstöd och underhåll av levererade produkter. Hos 
oss kommer Du att möta många spännande och 
utmanande uppgifter och ges möjlighet till konti
nuerlig kompetensutveckling. 

Ericsson i Hässleholm är ett ungt framåt gäng på 
ca 100 personer som utvecklar produkter och tjänster 
inom mobiltelefoni. Våra kunder finns över hela värl
den och vi arbetar med dagens och morgondagens 
mobiltelefonisystem. 

Vi samarbetar med designkontor i Guildford, 
Dublin och Dallas samt inom Sverige. Eftersom arbe
tet bedrivs i projektform bör du ha lätt för att kom
municera, samarbeta och uttrycka dig i tal och skrift 
både på svenska och engelska. 

Fråga efter Lars-Göran Nilsson, Lars-Christer 
Hansson eller Henrik Cosmo om du vill veta mer om 
befattningarna, tel 0451-43400. 

Fackliga representanter är: 

CF — Catarina Svensson 
SIF - Ingvar Isaksson 

Välkommen med din ansökan till: 

Ericsson Radio Systems AB 
Personal 
Östergatan 15 
281 32 Hässleholm 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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eld of operations development or equivalent Fluency in 
written and spoken English is a requirement as well as 
excellent team spirit You have a relevant university de
gree, and good knowledge of the Ericsson world. 

Contact: Elisabeth Fellbom, +46 8 757 33 52, Inger Nyst
röm, +46 8 764 10 71. Application: HUMAN RESOURCES 
AT TDMA SYSTEMS, Ericsson Radio Systems AB, 
ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, elisa-
betgrahlgera.ericsson.se 

P L A N E R I N G 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Market Analysis 
Accessories is a Product Unit within the Ericsson Busi
ness Segment Consumer Products. The Product Unit 
markets accessories products for Ericsson mobile pho
nes and terminals worldwide. Volume Management is a 
function within Product Unit that serves as the link 
between operations, market regions and product mana
gement in the development and the fulfillment of volu
me plans Its mission is to contribute to Ericsson's effici
ency, by utilizing performance through the entire pro
duct lifecycle. The function's primary performance mea
sure is forecast accuracy. 

• PU Accessories is seeking a Manager of Volume Ma
nagement to be based in Kista. The Manager will report 
to the General Manager of Accessories and be a member 
of the Accessories Management Team. He/she will ma
nage the Volume Management organisation, which cur
rently consists of three individuals in Kista and two in the 
United States. 

Candidates interested in this position must have a uni
versity degree and a minimum five years of relevant 
work experience, e.g. forecasting and inventory manage
ment They must also be fluent in English and willing to 
travel domestically and internationally A strong overall 
business understanding coupled with the right experien
ce will be highly valued. Any experience from sales, 
procurement or a consumer product business is also 
considered a plus. 

Kontakta: Per Aspemar, General Manager Accessories, 
46 8 404 3678, Maria Linden, Human Resources, +46 8 
4043804. Ansökan: MARKET ANALYSIS, Ericsson Mobile 
Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 
80 Stockholm, gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 

PRODUKTION 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Gruppchef TRX helgskift 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet år tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

• Som chef kommer du att ansvara för arbetsledningen 
av en dynamisk grupp på ca 25 personer som arbetar 
med produktion av TRX: er (trancefver). Du ansvarar 
även för medarbetarnas och verksamhetens kompeten
sutveckling, uppföljning av leveranser, produktivitet kva
litetsläge, budget personalfrågor och förbättringsaktivite
ter. 

Vi söker dig som har gymnasie- eller högskoleutbild
ning med teknisk inriktning. Du har erfarenhet av ledar
skap från tillverkningsindustri samt är van att arbeta med 
projekt och förbättringsakrivrteter. Som person är du utå
triktad, initiativrik, analytisk och har lätt för att kommuni
cera. Du har ett drivande arbetssätt och kan motivera 
och entusiasmera dina medarbetare samt har lätt för att 
se helheten. 

Kontakta: Göran Larsson, 08-757 15 55, Per-Gurmar 
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Gruppchef 
TRX helgskift Ericsson Radio Access AB. KI/RSA/HPS 
Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 Stockholm, 
chrisorH.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB. HUDIKSVALL 

Mekkonstruktör -
Supply Opto 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, optoka-
bel och sjökobekystem för informationsöverföring i tele
nät vi är 600 anställda och ett företog under stark 
tillväxt Vi erbjuder arbete i en positiv atmosfär och med 
goda möjligheter till personlig utveckling och stimulans i 
arbetet 

• Titl sektionen för Produktionsteknik, Supply Opto 
(VOP) söker vi en mekkonstruktör som framförallt skall 
arbeta med förbättring av vår produktionsutrustning 
samt deltaga vid inköp av nya maskiner. 

Du skal ha arbetat med mekkonstruktion under några 
år och vara en van CAD användare, vi använder AutoCAD 

samt Solid Edge. Du skall ha ett strukturerat arbetssätt 
och vi ställer stora krav på initiativförmåga och noggran
nhet. 

Eftersom arbetet kräver många kontakter både inom 
och utanför företaget lägger vi stor vikt vid Dina personli
ga egenskaper och framför allt Din förmåga att samarbe
ta med andra. 

Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift 
Du bör ha minst två års högskoleutbildning. 

Kontakta: Rune Jonsson, 0650-361 93, 
njne.jonsson@eca.ericsson.se, Reidar Danielsson, 0650-
361 95, reidar.danielsson@eca.ericsson.se. Ansökan: 
Mekkonsturktör - Supply Opto, Ericsson Cables AB, 
HL/ECA/T/PPC Eva Sillfots. 824 82 Hudiksvall, eva.sill-
fors@eca.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Provningsingenjör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. 

• Inom Ytradarproduktion arbetar vi med alla inom 
EMW förekommande Ytradarsystem. System tillverkas i 
både långa och korta serier. Vi ansvarar även för tillverk
ning och provning av HFG och övrig mikrovågselektronik 
till dessa system. 

Som provningsingenjör kommer du att arbeta med 
provning samt verifiering av nya och gamla 
mikrovågsprodukter. Du ansvarar även för underhåll och 
f ramtagning av testutrustning för produktion. 

Du bör ha teoretiska elkunskaper motsvarande 120 p, 
eller vara en erfaren gymnasieingenjör. Det är en fördel 
om Du har arbetat med elektriska mätinstrument eller 
har annan relevant erfarenhet Du ska vara bra på att 
kommunicera, tycka om att jobba i team och i högt tem
po, vara målinriktad och ha lust att vidareutveckla dig. 

Kontakta: Catharina Svensson, 031-747 2695, cathari-
na.svensson@emw.ericsson.se, Hans-Göran Oscarsson, 
031-747 1246, hans-goran.oscarsson@emw.ericsson.se. 
Ansökan: ref nr 99-161, Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Gruppchef natt 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att ansvara för arbetsledningen av en dy
namisk grupp på ca 20 personer som arbetar med pro
duktion av elektronik- och filterprodukter. Du ansvarar 
även för medarbetarnas och verksamhetens kompeten
sutveckling, uppföljning av leveranser, produktivitet, kva
litetsläge, budget personalfrågor och förbättringsaktivite
ter. 

VI söker dig som har högskoleutbildning med teknisk 
inriktning. Du har erfarenhet av ledarskap från tillverk
ningsindustri samt är van att arbeta med projekt och för
bättringsaktiviteter. Som person är du utåtriktad, initiativ
rik, analytisk och har lätt för att kommunicera. Du har ett 
drivande arbetssätt och kan motivera och entusiasmera 
dina medarbetare samt har lätt för att se helheten. Arbe
tet innebär ständigt nattarbete. 

Kontakta: Jonas Ekholm, 08-757 3367, Per-Gunnar Nyst
röm, personal, 08-764 1539. Ansökan: Gruppchef natt, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, 
Box 11, 164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Elkonstruktör -
Supply Opto 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, optoka-
bel och sjåkabelsystem för informationsöverföring i tele
nät Vi år 600 anställda och ett företag under stark 
tillväxt Vi erbjuder arbete i en positiv atmosfär och med 
goda möjligheter till personlig utveckling och stimulans i 
arbetet 

• Till sektionen för Produktionsteknik, Supply Opto 
(VOP) söker vi en elkonstruktör som framförallt skall ar
beta med förbättring av vår produktionsutrustning samt 
deltaga vid inköp av nya maskiner. 

Du skall ha arbetat med el-etektronikkonstruktion och 
ha erfarenhet av CAD, PLC-system. motordrifter samt 
reglersystem. Du skall ha ett strukturerat arbetssätt och 
vi ställer stora krav på initiativförmåga och noggrannhet 

Eftersom arbetet kräver många kontakter både inom 
och utanför företaget lägger vi stor vikt vid Dina personli
ga egenskaper och framför allt Din förmåga att samarbe
ta med andra. Vi förutsätter att Du behärskar engelska i 
tal och skrift 

Du bör ha minst två års högskoleutbildning. 

Kontakta: Rune Jonsson, 0650-361 93, 
rune.jonsson@eca.ericsson.se, Lars Adolfsson, 0650-361 
86, lars.adoffsson@eca.ericsson.se. Ansökan: Elkonstruk
tör - Supply Opto, Ericsson Cables AB, HL/ECA/T/PPC 
Eva Sillfors, 824 82 Hudiksvall, 
eva.sillfors@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Mikrofabrikschef 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs (RSA) pro
duktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson 
Radio Access AB. vi utvecklar produktions-processer och 
tillverkar produkter till radiobasstationer lör mobiltelefo-
ni. Tillverkningen består huvudsakligen av kretskorts-
och filtertillverkning, slutmontage och systemtest Kista
fabrikens framtida TTC-organisation kommer att vara 
formerad i självständiga resultatansvariga flödesorien-
terade enheter, så kallade Mikro fabriker. 

• VI söker ledare till våra Mikrofabriker som ansvarar för 
helheten i processen. Du skall vara med och utveckla din 
Mikrofabrik mot högt satta mål. Du har ansvar för resur
ser, planering, kvalitet och ekonomi i Mikrofabriken. Du 
ska ha en naturlig fallenhet för att leda och därmed kun
na motivera och utveckla din personal. Du bör ha en för
måga att på ett analytiskt och strukturerat sätt föra verk
samheten framåt och tillföra energi för en positiv utveck
ling 

För att passa in i rollen som Mikrofabrikschef är det en 
fördel om du har erfarenhet av tillverkning, produk
tionsteknik och supply management VI ser gärna kvin
nor i de här befattningarna. 

Kontakta: Tomas Carlsson, 08-404 6581, Mats Ceder-
berg, 08-757 2093. Ansökan: Mikrofabrikschef, Ericsson 
Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 
164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

PRODUKTLEDNINC 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategic Product Line 
Managers 
Business Unit TDMA Systems (BMOA) is one of the fas
test growing business units within Ericsson Radio 
Systems We are the market-leader for wireless systems 
and services based on TDMA/AMPS. Today, over 50% of 
the world's wireless subscribers are served by TDMA 
systems The mission of Business Line Management is to 
create and manage a profitable and competitive CMS 
8800 product portfolio satisfying the demands of our 
customers now and in the future. Efforts and goals are 
focused on a consistent evolution of the system into the 
Internet Generation Network. 

• The system is assembled out of products and nodes 
from many product units within Ericsson. Our organiza
tion's involvement covers end-to-end system solutions, 
focusing on deployment of aligned and complete offer
ings. We lead and drive the total CMS 8800 product line 
evolution from both business and technology perspecti
ves. You will be heavily involved in driving the work be
ing performed in 3G. 

IP. 3G. 
• IP is a newly formed industry focus group. The 3G. 

IP group plans to set up the direction and require
ments for the work towards the development of an IP 
based system for third generation mobile communica
tions technology. This IP based architecture will use a 
common core network based on evolved General Packet 
Radio System (GPRS), and W-CDMA and EDGE broad
band air interfaces, which are ideally suited for IP 
enabled voice and high-speed data transmission for glo
bal 3G services. 

You work closely with all BMOA/BMOG product units, 
other Business Unit functions, other Business Units, and 
Market Units. These positions will give you insight into 
the products offered by all the BMOA product units and 
the future evolution of TDMA systems. We are now loo
king to employ candidates for the following positions: 

Strategic Product Line 
Managers 
• We are now looking for Strategic Product Line Mana
gers who will be heavily involved in the definition and 
migration of the strategic product portfolio evolving the 
CMS 8800 system to the Internet Generation Network. 
These persons will also be exploring possible business 
opportunities based on technology, standards and mar
ket input where those business opportunities go across 
and outside established Product Units. Specifically, we 
are looking for individuals to handle the following areas 
for Business Line Management: I. Radio Network/ED-
GE2. Datacom Networks and IP3. Applications and Servi
ces 

For all the positions described above, we are looking 
for persons with excellent analytical and organizational 
skills, good business sense, and an overall knowledge of 

the various wireless network components. Furthermore, 
we assume that you are a person who is outgoing, inde
pendent creative, and enjoys the challenge these posi
tions offer. 

You should have a university degree and 3 - 5 years of 
experience working with wireless solutions, in a Product 
Management or Marketing role. Traveling (particularly to 
the Americas) will be required. Fluency in English is es
sential. Come and feel the excitement of working in the 
fast paced world of BMOAII 

Strategic Product Planner 
• We are looking for a Strategic Product Planner who 
will be responsible for turning technology into business 
We do this by creating and maintaining a comprehensive 
product line evolution plan for all BMOA products. We al
so perform a business management function for each 
major release by insuring that the release product-mix 
meets customer expectations while maximizing the busi
ness potential for BMOA. We are seeking an individual to 
drive major release content, and to optimize the overall 
functional compliance while maximizing the business 
potential. To achieve this, the position requires a unique 
combination of a commercial orientation combined with 
the ability to understand the technical capabilities, limi
tations, and interactions 

For the position described above, we are looking for 
persons with excellent analytical and organizational 
skills, good business sense, and an overall knowledge of 
the various wireless network components. Furthermore, 
we assume that you are a person who is outgoing, inde
pendent creative, and enjoys the challenge these posi
tions offer. You should have a university degree and 3 - 5 
years of experience working with wireless solutions, in a 
Product Management or Marketing role. Traveling (par
ticularly to the Americas) will be required. Fluency in 
English is essential. Come and feel the excitement of 
working in the fast paced world of BMOA!! 

Contact: Gregory Rogers, +46 8 404 72 08, 
greg.rogersb@era.ericsson.se. Application: strategic pro
duct line managers or Strategic Product Planner, Ericsson 
Radio Systems AB, AH/H Lerf Syrstad, phone +46 8 404 
86 73,164 80 STOCKHOLM, LeJByrstad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Produktansvarig 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsårjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övenakningssystem för telekommunikation. För att hjäl
pa teleoperatörer att spara kostnader och utnyttja sina 
energisystem bättre m.a.p. drift och underhåll, utvecklar 
och marknadsför vi datonbaserade övervakningssystem. 
Systemen kan vara fristående eller integrerade i befint
lig energiutivstning. Systemen erbjuder centraliserad 
drift och underhåll vilket innebär billigare drift av hela 
telenätet 

• VI söker dig som aktivt vill delta i en expansiv verk
samhet och som önskar ta ett produktansvar för våra in
byggda energiövervakningssystem. Dessa produkter 
övervakar och styr strömförsörjningssystem, kyla och vär
me i radiobasstationer. Produkterna är uppbyggda kring 
egenutvecklad hårdvara och programvara. I arbetsuppgif
terna ingår att vara ansvarig för tekniska krav och krav
specifikationer, planera produkters och releasers in- och 
utfasning såväl som förvaltning. Du tar även fram under
lag till broschyrer och datablad. I arbetet ingår också 
kontakter med våra enheter som utvecklar strömförsörj
nings- och klimatsystem och andra Ericsson bolag. 

Du har erfarenhet av marknadsföring och/eller kon
struktion av tekniska systemprodukter. Du har examen 
från datateknisk eller elektroteknisk linje vid högskola el
ler universitet gärna med påbyggnad inom marknadsför
ing eller liknande. Goda kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Robert Wikström, 08-721 61 41RobertWik-
ström@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 67 23, 
John.Gustafsson@eka.ericsson.5e. Ansökan: Produktan
svarig K99082, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P, Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager - Site Product 
Management 
ERA/LVT/D Product Package Development is a part of 
the new Swithing Platform Development and Supply 
Unit at CSM Systems We are responsible for developing 
product packages for PU BSS, CSS, VAS and NMT. During 
the last years we have developed a succesfull concept 
as o part of the World Class Supply program. Up to date 
close to 1000 nodes have been shipped to our custo
mers Now we need to strengthen our organisation to 
continue to develop both the packaging concept and the 
products, to support the challenges given by R8, R9, Co
re BSS and TTC Global. 

• Our target is to have the product range needed to 
support sales and delivery of complete switch sites. To
day we have packages for Power, Cooling, DDF and ex
ternal cables. In TTC Global we have defined they way 
forward. Now it's time to establish the organisation, defi-
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ne which products it shall cover and bring forward the 
products needed together with our suppliers. 

You have management experience and are eager to 
take this opportunity to develop a new function, both 
with regards to the technical and business challenges. A 
background in HW Sales Support, Engineering and/or 
product management is relevant The management role 
will include operational work wfth the products. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrikhass-
ler@era.ericsson.se. Application: Manager - Site Product 
Management Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin 
Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager - Node design 
Our core products today are the MSC, BSC and GSP 
(HLR and IN) order objects. They are developed in coo
peration with the Strategic Product Managers, SPM, the 
Node Production Centers in Katrineholm and Östersund, 
Implementation Services - LVZ, Logistics Management, 
LVT/L, and Spare Parts, LY. We are responsible for crea
ting, releasing and maintaining the products in PRIM 
andPCAT. 

• You have management experience, preferably from a 
design organisation. You are willing to take an operative 
role toward our development projects. Some of the key 
tasks is resource planning, maintenance and changes in 
the products. 

HW TECHNOLOGYsupports the other LVT/D units with 
technical expertise, in order for them to be able to have 
the right products available. 

The main tasks for the HW Technology unit is to pre
pare for new products coming in, run the Technical coor
dination in our projects and being responsible for: pro
duct substitution, main interface towards the supplier or
ganisations in technical issues, i.e. how to configure new 
products, etc Today it is mainly UAB and ACC main in
terface towards Implementation Services, LVZ, with re
gards to development of methods and tools 

You are interested in developing the organisation to 
meet the challenges listed above. You have good techni
cal understanding of GSM Nodes, with knowledge of 
both HW and SW. A background in HW Dimensioning, 
HW Sales Support, Engineering and/or system develop
ment in GSM/AXE is relevant The management role will 
include operational work with the products. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrik-hass-
ler@era.ericsson.se. Application: Manager - Node design, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

ISP - Co-ordinator GSM 
Systems 
• If you are interested in working dose to our GSM 
customer operations and would like a position where 
you will be able to influence the In Service Performance 
(ISP) in a positive way, this is the job for you. You will 
look after the In Service Performance in our GSM 
systems. You will co-operate with our GSM Product Units 
and Field Support Centers in order to propose ISP im
provements in our GSM projects and deploy ISP availab
le enablers into the market 

We think you have experience of AXE and preferably 
GSM systems. Project and/or system management expe
rience is an advantage. 

Contact: Fred Ersson, 08-404 8263, 
fred.ersson@era.ericsson.se. Application: ISP - Co-ordi
nator GSM Systems, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Product Manager Access 
Solution X/AC 
The product area Access Solutions is responsible lor 
turn-key solutions within Product Unit Access. We also 
help the Market and Sales units to create and demon
strate 

• We are looking for a product manager that can help 
us with the work of implementing transmission and da-
tacom solutions in our access nodes. The team you work 
with is responsible for the complete product plan of Ac
cess Solution and you will take part in keeping that plan 
up to date. 

The applicant should have a good understanding of 
transmission technologies such as HDSL and SDH. You 
also have knowledge about access products and the ac
cess market and you understand the implications of the 
convergence of datacom and telecom in fixed networks. 

Your ability to create new innovative network solu
tions is important We believe that you have 4-5 years 
experience in the Product Management or System Mana
gement area. 

You have good communication and teamwork skills 
and take pride in sharing and spreading competence. 
You are open minded, goal oriented and have a good 
ability to see the overall picture. 

Contact: Pia Synnerman, +46 8 719 23 68, pia.synner-
man@etx.ericsson.se, Eric Näsman, +46 8 719 67 99, 
EricNasman@etx.ericsson.se. Application: Product Ma
nager Access Solution X/AC Ericsson Telecom AB, Mar
gareta Bringby, TN/ETX/X/AH, 126 25 Stockholm, marga-
reta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, MÖLNDAL 

Network Management Application Centre (NMAC) år ett 
kompetenscenter inom Ericsson Telecom AB. Vi utvecklar 
produkter, tjänster och lösningar för såväl mobila och 
fasta nät som datanät inom området Telecom Manage
ment Verksamheten utgör en strategiskt viktig del i 
Ericssonkoncernens affärsutveckling och befinner sig i 
expansionsfas. Vi bedriver verksamhet i Mölndal och Vä
nersborg med ca 240 respektive ca 60 medarbetare. Vå
ra produkter säljs på hela världsmarknaden och ingår 
oftast i en helhetslösning från Ericsson till teleoperatö
ren. Detta innebår ett nära samarbete med andra, oftast 
utlandsplacerade, Ericssonbolag och externa kunder. 

Operativ Produktledare 
(OPM) 
• sokes till GSM OSS verksamheten i Mölndal. Vi behö
ver förstärka det team som idag arbetar med produktled-
ningsfrågor. VI står nu inför mycket intressanta åtagan
den med stora krav på en kunnig och aktiv produktled
ning, ökade krav från våra kunder på att produkterna 
tydligare måste utgå från deras behov och arbetssätt 
präglar i stor utsträckning vårt arbete. Det innebär att en 
viktig del av uppgifterna som OPM är att inhämta kun
skap om detta från marknader över hela världen för att 
tillse att detta omsätts på bästa sätt i vår produktutveck
ling. Detta innebär en del resor - hur mycket beror i stor 
utsträckning på dig själv. Vår enhet arbetar på uppdrag 
av GSM OSS noden i Linköping, medan strategisk pro
duktledning (SPM) för hela området GSM Base Station 
Systems, BSS (där OSS är en del) finns i Kista. Detta för 
med sig att arbetet innebär mycket kontakter med per
soner med näraliggande ansvarsområden inom Ericsson. 
Vi arbetar mycket med att ständigt förbättra och effektivi
sera vår produktedning, både internt på avdelningen och 
inom hela GSM BSS. Vi hoppas att du vill vara med och 
påverka detta. 

Civilingenjör eller annan likvärdig utbildning med erfa
renhet av Telecom Management Erfarenhet från pro
dukt/systemledning liksom kunskap om kunskap om te-
lekomoperatörers verksamhet och GSM system är meri
terande. Vi sätter dessutom mycket stort värde på förmå
gan att arbeta i team, ta egna initiativ och ansvar samt 
att kommunicera i såväl stora som små grupper - ofta på 
engelska. 

Kontakta: Asa Gustafsson, 031-7473795, åsa.gustafs-
son@etx.ericsson.se, Sverker Walldal, 031-7476017, sver-
ker.walldal@etxericsson.se. Ansökan: OPM, Ericsson Te
lecom AB, MÖ/ETX/A/H, Box 333 431 24 Mölndal, sver-
ker.walldal@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Delprojektledare 
• VIII du delta i en av Ericssons största satsningar ge
nom tiderna? Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya 
system, radiobaser och produkter inom Ericssons version 
av tredje generationens mobiltelefonisystem UMTS. 
Systemen bygger på bredbandig CDMA(WCDMA) radio
teknologi och ATM transmission. 

Till utvecklingsenheten för Radio Network Controller 
(RNC) i Kista, söker vi nu ytterligare förstärkningar inom 
Integration & Verifiering. RNC nodens uppgift är bl a. 
kontroll av radionät mobila terminaler, samt kommuni
kationen med telefoni- och data näten. 

Vi söker en delprojektledare som ska leda våra projek
tåtaganden för integration och verifiering i vårt första 
kommersiella projekt Du kommer att ingå i enhetens 
projektledningsgrupp där du representerar vår del i pro
jektet Delprojektet omfattar integration, verifiering samt 
utvärdering av RNC noden. Dessutom ingår hjälpmedel, 
program produktion samt samordning mellan de olika 
konstruktionsenheterna inblandade i projektet tex. Hel
singfors, Linköping, Kista. 

Du har ett par års tidigare erfarenhet av att leda l&V 
verksamhet 

Kontakta: Bo Wessel, Tel 08-404 54 50, 
bo.wessel@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1242, Ericsson 
Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stock
holm, . Ansökan: .PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product manager 
/Tie Product Unit Wireless Internet Applications is a ne
wly created Product Unit, within the Network Operator 
Segment Our mission is to form and execute the Erics
son Wireless Internet application strategy to establish 
Ericsson in the leading position in this niche. We focus 
on close co-operation with our customers, to define, de

velop, sell and supply wireless IP applications and 
enablers. 

iPulse is an Ericsson product developed in close co
operation with OZCOM, an Icelandic company with hea
dquarters in Boston and offies in Reykavik and Stock
holm. iPulse will enable current and future customers to 
offer end users next generation IP-related value adding 
services over wireline and wireless networks 

• We hope you are interested in joining our dynamic 
team, working with a new, interesting product in the IP 
communications area. We are working in a fast changing 
environment with short lead times and many challeng
es. As product manager you have the possibility to work 
with several areas, such as product planning and roll-out 
product- and project content requirement handling, bu
siness intelligence, product and pricing strategies. You 
will also participate in exhibitions and customer mee
tings, partnering, internally and externally. This job offers 
a lot of contacts, both internally and externally. Travelling 
will also be necessary since many of these contacts ae 
inemationat. 

We believe you have a solid experience of Product 
Management Knowledge in the Internet Applications 
area is also a prerequisite. Telecommunications know
ledge, wireless as well as wireline, is also desirable. As a 
person you are energetic with a capacity to work with se
veral smaller projects at the same time and you are dri
ven by results. You are able to see the big picture and 
focus on time. Working with others is something you ap
preciate, but you are not afraid to question opinions 
where you do not agree. 

The position is located in Älvsjö. 

Contact: Björn Johansson, Product Manager, +46 8 718 
1295, bjorn.w.johansson@etx.ericsson.se, Linda Schang, 
Human Resources, +46 8 404 2348, 
linda.schang@ewi.ericssonse. Ansökan latest 990930: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AV/HS Britt-Marie 
Olsson, PU Wireless Internet Applications, britt-marie.ols-
son@ewi.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Portfolio Manager 
PU Wireless Internet ApplicationsThe Product Unit Wire
less Internet Applications (PU WIA) is a newly created 
Product Unit within the Network Operator Segment Our 
mission is to form and execute the Ericsson Wireless In
ternet application strategy to establish Ericsson in the le
ading position in this niche. 

• We focus on close co-operation with our customers, 
to define, develop, sell and supply wireless IP applica
tions and enablers. We will provide selected applications 
for 2nd and 3rd generation Mufti Service networks, but 
more important promote an external development com
munity to build on our platforms, where the WAP IDE 
toolkit is already available. 

Our current product portfolio contains among others 
the complete WAP offering, Wireless eCommerce pro
ducts and the WebOnAir product family. 

A key managerial position has been created with the 
responsibility to form a small team that shall secure a 
unified Product and System technology roadmap for the 
Product Unit In this position you will report to the Direc
tor of Business Development 

The overall responsibility contains manage the PU's 
systems technology strategy, roadmap and architecture, 
manage the PU's overall Product Portfolio, establish and 
co-ordinate PU WIA: s technical representation in foras 
within and outside Ericsson (standardisation exclusive), 
support Market Operations and Product Line in customer 
discussions regarding future technology and system so
lutions. 

We believe that you meet the following criteria: Track 
record within product and system mgmt from mobile 
systems side. A well-established contact network within 
Ericsson. Good communication skills. Being a team play
er, willing to share information and ideas. Enjoy working 
in a networked and growing organisation. 

The position is located in Kista. 
Are you the one we are looking for? Please send your 

application as.a.p. but no later than September 3,1999. 

Contact: Ulf Änggård, +46 8 585 33 916, 
ulf.aenggardéewi.ericsson.se, Linda Schang, Human Re
sources, +46 8 404 2348, linda.schang@ewi.ericsson.se. 
Application: Product Portfolio Manager AV-2/99, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/AV/HS Britt-Marie Olsson, PU 
Wireless Internet Applications, britt-
marie.olsson@ewLericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategic product manager 
Ericsson plays an important part of Japan s determina
tion to be a leader in the future of mobile communica
tions Business unit Japan is developing the world's se
cond largest digital mobile phone system to meet the re
quirements of The New Telecom World. Japan will also 
be the first country to introduce third generation mobile 
communications systems where Ericsson will be a lea
ding partner as well! In the years to come we will see to
tally new ways of how to use mobile communications 
Many novelties have already become commercial suc

cesses in Japan. Our vision is to be a preferred partner 
for our customers in providing total cellular solutions 
This requires us to develop the CMS 30 product and to 
incorporate new functions and applications 

• Your job will be to develop system road maps, system 
product plans and release plans together with the Mar
ket Unit and the Product Units we co-operate with. You 
will use your ability to think strategically, your good com
munication skills and your ability to lead. 

You have a technical or marketing background and 
you are thrilled by the combination of both. Join us! You 
can visit us on our website: http: 
//pdcsystems.ericsson.se 

Contact Björn Dellås, +46 8 404 81 44, 
Bjom.Dellas@era.ericsson.se, Ulrika Roos, +46 8 757 57 
71, Ulrika.Roos@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems AB, Gunilla Åsberg, JHS, 164 80 STOCK
HOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Manager - Packet 
Switching Systems PPDC 
PU-PSS LOOKING FOR MANACEMENT TEAM MEMBERS 
TO PACKET PDCWPacket Switching Systems PPDC (PSS 
PPDC) is a unit established May 1999 with the mission 
toprovide profitable and competitive packet switching 
products for PDC to mobile operators in Japan. This 
means adding datacom capability to PDC giving the Ja
panese operators possibility to launch datacom services 
such as Internet access PDC is the Japanese digital se
cond-generation standard and the worlds second lar
gest standard after CSM 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 corre
sponding organisations for CSM (CPRS) and UMTS, whi
ch will give each of it's employees a correspondingly 
broader perspective and area of responsibility. PSS PP
DC is intended to be a pure management organisation 
of 6 people taking care of customer contacts, inter-PU-
coordination and steering of the development organisa
tion 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. 

• We are searching for a product manager, that can take 
on parts of the following reponsibilities: customer dialo
gue 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 de
velopment 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 Niklas Carlheim-Muller, Manager PPDC, +46 8 
757 14 01, +46 70 656 18 24, niklas.carlheim-
muller@era.ericsson.se, Bo Danielsen, Human Resour
ces, +46 8 404 81 67, bo.danielsen@era.ericsson.se. Ap
plication: PRODUCT MANAGER - Packet Switching 
Systems PPDC, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Muttiplayer Online Gamesloin a new Business Cell that 
rs developing a high-performance server system for the 
new wave of real-time massively muttiplayer games A 
Business Cell is a virtual start-up company within Erics
son. The goal is to make our server solution the de facto 
Internet standard for muttiplayer games. 

Online games is an exciting and expanding business 
Game developers are producing a wealth of new mul-
tiplayer games. Some games are played with up to 
22.000 simultaneous players! More than 4 million play
ers are already using PC game services Sega introdu
ced the new Dreamcast Internet game console this year 
and sold 1.500.000 units Sony and Nintendo are fol
lowing with high performance online consoles. The fol
lowing positions are open: 

Project leader 
• You are responsible for leading the SW development 
including verification and field tests.senior system desig
ner. You are responsible for the technical specification of 
the system. This includes both the game server functio
nal 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 fi-
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eld tests. Experience from game programming is welco
me. Experienced software design engineers with an in
terest for online multiplayer games. Some of the posi
tions 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, magnusjan-
del@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, mariikoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare - Digital 
Radio ASIC 
Ericsson Radio Access AB, bar en välkänd och bred kom
petens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma 
inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstatio
ner, antennåra produkter och transmissionssystem för 
analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verk
samhet finns i Kista och vi är idag cirka 1400 anställda. 
MCT (Mula Carrier Transceiver) Design är en produktut
vecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. Vår upp
gift år att utveckla, vidareutveckla och förvalta Multi Car
rier tekniken for radiobasstationer inom Ericsson. Vår 
produktutveckling baseras på senaste rön i form av nya 
teorier och teknologier inom radioområdet I vår uppgift 
ingår också att tillsammans med Ericssons forskningsen
heter inom radioområdet testa och verifiera nya tekni
ker, teknologier, komponenter och metoder. MCT Design 
består idag av ca 80 personer som är lokaliserade i 
Kista. VI befinner oss nu i etableringsfasen för ett pro
duktutvecklingsprojekt av en Multi Carrier Transceiver 
på uppdrag av affärsenheten BMOA 

• Inom enheten Digital Radio Design söker vi nu en 
projektledare som skall ansvara för utveckling av digitala 
radiokretsar för kanalisering/ dekanaliseringsfunktionen 
inom Multi Carrier konceptet Funktionen utgör en 
hörnsten i Software Radio konceptet och skall imple
men ted i digitala ASICs. Du är civilingenjör med erfa
renhet av ASIC-utvedding samt tidigare erfarenhet av 
projektledning. Som person är du målinriktad och har 
goda ledaregenskaper. Du har också lätt för att samarbe
ta med andra. 

Kontakta: RoH Ahlirt. 08-757 09 92, Olle Schmidt, 08-
757 06 34, Pia Bolmgren Svensson, 08-585 341 35. An
sökan: Projektledare - Digital Radio ASIC Ericsson Radio 
Access AB, KJ/RSA/HPS Betona Jensen, Box 11, 164 93 
STOCKHOLM, bettina.jensengTsa.encsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Projektledare 
Projektledare Prestandaverifiering/produktcertifiering -
WCDMA RBS 

• Vad vi erbjuder: En befattning som projektledare till 
ett av Ericssons viktigaste projekt, den första kommersi
ella radiobasstationen för tredje generationens mobilte
lefon rfonsystem. 

Vad du kommer att arbeta med: Din uppgift blir att 
planera och koordinera samtliga prestandarelaterade ak
tiviteter i vårt delprojekt Arbetet omfattar allt ifrån miljö 
och radioprestandaverifiering till produkt approval och 
testmiljöutveckling. Du kommer att ha ett nära samarbe
te med våra olika utvecklingsenheter i Sverige och Euro
pa. 

Prestandaverrfiering omfattar bland annat: Radiopre
standa, Produktsäkerhet, EMC, Klimat och Mekanik. 

Vad du bör kunna: Lämplig bakgrund är civil- eller 
högskoleingenjör alternativt mångårig erfarenhet som 
projektledare/objektledare. Teknisk erfarenhet av radio
system i allmänhet och prestandaverifiering i synnerhet 
är önskvärt Goda kunskaper i engelska och svenska är 
ett krav. 

Du är drivande och entusiastisk och har lätt för att 
strukturera ditt arbete. Du har goda ledaregenskaper och 
förmåga att skapa teamkänsla. 

Kontakta: Jan Rimming, Tel 08-7572251, 
jan.rimming@era.ericssoruse. Ansökan: R/H1238, Erics
son Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 
Stockholm,. Ansökan: .PU-WRN@era.ericsson.se. 

UMMHMHHHMHMNNIUHUBHMHHHHB 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM 

VAS Support Engineers 
Ericsson Radio Systems AB, VAS Operations 

We have taken the better of the two worlds, the for
mer Network Intelligence at BN and Value Added Servi
ces at BR, and merged them into PVAS: Product unit Va
lue Added Services. With a broader product range, and 
truly converging services to offer, we are ready to con
quer the minds of the telecom community. Supply £ 
Support located in Sweden, handles worldwide deliveri
es of Network Intelligence platforms and services The 
VAS product area is an area where many new applica
tions and platforms are developed each year. Working 
with VAS products means working with complete solu

tions (i.e. the whole IN network). Our mission is to make 
sure that the VAS products are functioning in the custo
mers network. 

• ERA Supply & Support are now looking for new VAS 
SUPPORT ENCINEERSVAS is strengthening customer 
support by building a stronger 2: nd-line support. At VAS 
Supply & Support we are starting to build up a support 
organization. The aim is to help 1: st-line support to sol
ve 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 
troubleshooting? Are you open-minded and like to 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.kill-
strom@ericsson.com, Lennart Pihl (manager - Stock
holm), +46 8 719 8522, Mobile: +46 70 519 8522, len-
nartpihl@etx.ericsson.se, Linda Tnomassen (manager -
Karlstad), +46 54 19 3693, Mobile: +46 70 624 5095, 
linda.thomassen@ericsson.com Application: VAS SUP
PORT ENGINEERS, Ericsson Radio Systems AB, 
HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCKHOLM, 
tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Utvecklingsansvarig 
Inom enheten Business Innovation, som år en del av 
New and Special Business, kommer vi att starta en verk
samhet för att erbjuda marknaden Internet-access via 
kabel för höga överföringshastigheter. Verksamheten 
kommer att organiseras i formen av en egen enhet med 
struktur liknande ett småföretags, där vi drar nytta både 
av det lilla företagets småskalighet och korta beslutsvä
gar men även av det stora företagets namn och resur
ser. Tekniken baseras på en patentsökt lösning och de 
första produkterna närmar sig slutfasen. 

• Nu söker vi en utvecklingsansvarig för dessa produk
ter. W erbjuder möjligheten att vara med om att bygga 
upp ett nytt verksamhetsområde från grunden, och ta ett 
tekniskt helhetsansvar från idéstadiet till leverans av fär-
digproducerad produkt Ett arbete där du överblickar ett 
stort tekniskt område och har stor frihet att själv välja vä
gen fram till resultat 

Dina arbetsuppgifter blir att: leda fortsatt produktut
vecklingtitta på de tekniska möjligheterna till utvidgning 
av produkter och tjänsteransvara för produktionsköta 
kontakter och upphandlingar med konsulter och under-
leverantöreransvara för produktens dokumentationsa
marbeta med marknadssidan vid kundkontakter. Arbetet 
omfattar resor i viss utsträckning. Den person vi söker 
bör ha ett antal av nedanstående meriter/erfarenheter: 
Civilingenjör eller motsvarandeGod färdighet i engelska, 
talad och skriftlig. Kännedom om Ericssons system som 
PRIM etc Drivande. Resultatinriktad. Vilja att vara med 
om att bygga upp en ny verksamhet - entreprenörsanda 

Erfarenhet av: Intemet-applikationerEthernet/Nätver-
kRadio/filterproduktutvecklingproduktion/produk-
tionsberedningarbete i mindre företag. Oavsett om du är 
äldre och erfaren eller ung och vill mera, är du välkom
men att kontakta: 

Kontakta: Staffan Söderlund, 0708 80 85 86, staffan.so-
dedund@era.ericsson.se. Ansökan: Utvecklingsansvarig 
till ERA/KV, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mariskoglof@era.ericsson.se. 

Project Manager 
Ericsson Services is a new Business Unit within Ericsson 
Radio Systems. We ore responsible for services within 
the Network Operators and Service Providers Segment 
This means, that we cover Services for CSM, TDMA, PDC, 
UMTS and Wireline Systems The expectations are high 
on our profitability and the unit, but we have many busi
ness opportunities in front of us with the ultimately ob
jective to increase the Services Business To our Service 
Product Unit Customer Support Services, we are looking 
for a: Project Manager for TDMA related Service Projects 

• We are looking for a Project Manager with the respon
sibility to manage our service projects (part of the TDMA 
release projects). The responsibility is to drive and coor
dinate the development, marketing and deployment ac
tivities of the different service areas to ensure that the 
service projects output is aligned with the overall relea-
se/PU projects requirements and timeline. 

You are a person with project management and coor
dination skills, self-driven and resurtoriented. As you will 
be responsible for projects with many interfaces, you 
must have an open personality with good communica
tion and cooperation skills to be able to create a focused 
team that will deliver on time with high quality. Experi
ence of telecom and/or datacom, is an advantage. Flu
ency in English is a requirment 

Contact: Örjan Möller, +46 8 40 491 13, 
orjan.moller@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/CV/HS Vrveka Vlklund, 164 80 
STOCKHOLM, viveka.viklund@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

New Test Unit At Core BSS 
LV/B develops the Radio Network Server for Core BSS, a 
new generation of IP based CSM/BSS products. We use 
incremental design and works in state of the art SW de
velopment environments. We introduce a new platform 
for design and we are coding in JAVA We are now star
ting up a new unit for Integration & Verification. The unit 
will be responsible for testing of the new RNS node de
veloped at LV/B, and will manage the system integration 
of the Core BSS system. 

• The work will be characterised by frequent deliveries, 
just in time testing, tight contacts with delivering nodes 
and short lead-times for corrections. We are also laun
ching an initiative to establish Daily Build in Core BSS. 
We are looking for people that want to build up the new 
unit and we need people in more or less all areas, e g 
project management testing, test plant design, test con
figuration management and tool providing. 

Pre requisites: Integration and Verification knowledge, 
preferably in the GSM area. IP knowledge and any object 
oriented language as C++ or JAVA is a plus. You like to 
work in Teams and with a lot of different tasks in a small 
company approach where a team member can do more 
than just testing. 

Contact Roger Westerberg, +46 70 591 1381, 
roger.westerberg@era.ericsson.se, Gunnar Borg, 46 8 
404 4473, +46 70 552 1787, 
gunnar.borg@era.ericsson.se. Application: New Test Unit 
At Core BSS, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin 
Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almbtad@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Projektledare 
Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av 
funktioner i Ericssons CSM-system. Arbetet uförs i en in
ternationell miljö tillsammans med kollegor i Tyskland, 
Spanien, USA, Finland och Grekland. Den kraftiga ök
ningen av funktioner i CSM-systemet ställer ytterligare 
krav på oss i Älvsjö. Därför söker vi nu en projektledare 
inom systemutveckling. Vi kommer under hösten att 
starta upp enhetens nästa projekt I projektet kommer vi 
att utveckla funktioner för GSM/UMTS i framför allt HLR-
noden och MSC/VLR-noden. Som projektledare kommer 
du att få leda projektet från förstudie till funktionsprov
ning. Till din hjälp har du en projektstab bestående av 
designteamledare, funktionprovningsledare, teknisk ko-
ordinatoroch kvaTitetskoordinator. Våra projekt följer 
PROPS-modellen. Du kommer också att få tillfälle till in
ternationella kontakter med andra projektledare inom 
huvudprojektet och huvudprojektledningen som finns i 
Tyskland. 

• Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet från 
projektledning eller om du har annan ledarerfarenhet 
Erfarenhet från programvaruutveckling är också en merit 
För ovanstående tjänst är det viktigt att du är öppen, flex
ibel och tycker om att arbeta i en växande organisation. 
Erfarenhet av design/projektledning inom Telecom/Da-
tacom eller kunskap om GSM är en merit Mycket av vårt 
arbete utförs i en internationell miljö, därför är goda 
kunskaper i engelska ett krav. 

Kontakta: Henrik Malmström, 08-719 98 45, 
henrik.malmstrom@era.ericsson.se. Ansökan: IN083, 
Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 
STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
• The position means taking responsibility for pricing 
and other commercially oriented activities such as wri
ting business cases, etc The job also includes analysing 
how our new products benefits could be translated into 
a reference price. In addition, you will be the main re
sponsible for handling price escalations, monitor own 
and competitor prices and do recommendations for our 
future strategies. The job includes constant contact with 
the market organisation and within the product unit. 

You are expected to take responsibility and to be hig
hly result oriented. The job requires that you could take 
decisions and are self going. For you who have earlier 
experiences from the technical side, this is a golden op
portunity to broaden your competence into more com
mercial aspects and learn how our customers are thin
king. 

Contact Mats Eklind, 08-757 5727, 
mats.eklind@era.ericsson.se. Application: Strategic Pro
duct Manager, Ericsson Radio Systems AB, IV/HS, Kerstin 
Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almbtad,äera.ericsson.se 

ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS 
KURVA 

Projektledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Vi söker dig som vill ha ett spännande och utmanan
de arbete där du får nytta av Din breda ledarerfarenhet I 
första hand kommer Du att leda projekt med focusering 
på kunden men även vissa logistikprojekt kan förekom
ma. Projekten driver du tillsammans med ansvarig försäl
jare direkt mot kund vilket innebär att du har totalansva
ret för våra gemensamma åtaganden mot kund. Arbetet 
bedrivs i team och innebär frekventa kundkontakter, tek
nisk support logistisk planering och mycket kontakter 
med våra interna och externa leverantörer, både i Sverige 
och utomlands. Arbetet medför ett antal resdagar per 
månad. 

För att passa in i rollen som projektledare bör du ha 
akademisk bakgrund, tekniskt intresse samt erfarenhet 
av logistikhantering. 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.de-
reskogh@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist (personal), 
08-721 74 61, Kerstin.Sandqvist@eka.ericsson.se. Ansö
kan: K99086, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kri
stin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
CV.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare/Inköpare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring BOO per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericssson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät För dig som job
bat som inköpare och vill få ett mer övergripande an
svar inom detta område, kan det här vara en ny utma
ning. 

• Arbetet innebär ansvar för projektledning och inköp
sfrågor i samband med extern produktionsutlägg av våra 
produkter. Vidare är du ansvarig för att utarbeta, utveckla 
och införa metoder inom området Tjänsten innebär 
många kontakter inom och utom Ericsson, både natio
nellt och internationellt Arbetet kräver förmåga att själv
ständigt driva stora och små projekt 

Vi söker dig som är civilingenjör/ekonom eller motsva
rande och har utbildning inom inköpsområdet Du har 
bred erfarenhet av inköpsarbete och goda kunskaper i 
engelska. Som person är du utåtriktad, strukturerad, dri
vande, analytisk och resultatinriktad. 

Kontakta: Lennart Bergqvist 08-404 22 07, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Projektleda
re/Inköpare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki 
Mattsson, Box 11,164 93 Stockholm, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KUMLA 

Master Planning 
Spare Parts & Service Logistics ansvarar för reservdels-
försörjning till Ericssons konsumentprodukter för mark
naderna i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). För
säljning av reservdelar sker från ett centralt lager via 
web-gränssnrtt och elektronisk handel på internet An
skaffning sker genom ovrop direkt från leverantör eller 
via Ericssons monteringsfabriker. Då vi förändrar arbets
sätt från ett fåtal centrala reparationsverkstäder till ett 
decentraliserat koncept med reparation ända ute hos ett 
stort antal återförsäljare och serviceombud förändrar vi 
samtidigt såväl arbetssätt som systemstöd. 

• Master Planning är en helt ny funktion med huvudan
svar för att säkra tillgängligheten på reservdelar. För nya 
produkter innebär detta ett nära samarbete med utveck
lingsprojekten inom TTM för att förbereda lansering. 
Samtidigt krävs ett nära samarbete med marknadsregio
ner och lokalbolag för att kontinuerligt följa upp föränd
ringar i efterfrågan och effekter av vidtagna åtgärder. 

Vi söker Dig som gillar spännande utmaningar i en 
mycket dynamisk miljö.där förändringar är en del av var
dagen och mycket av arbetet sker i projektform. Du bör 
ha erfarenhet av material- och produktionsplanering 
samt kännedom om olika planeringsmetodiker såsom 
nettobehovsplanering och beställningspunktssystem. Er
farenhet och/eller stort intresse av projekt-/objektJed-
ningsarbete värderas högt Du kommer att arbeta i en in
ternationell verksamhet där en stor del av såväl muntlig 
som skriftlig kommunikation sker på engelska. 

Kontakta: Peter Ehn, 019-58 46 98, 070-531 9455, Pe-
ter.Ehn@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile Com
munications AB, CP/TH Gwen Anderson, Box 901 692 
29 KUMLA, gwen.anderson@ecs.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager, GSM 
Product Development 
ERA/LRU är en Product Unit inom Base Transceiver Sta
tions, ansvarig för utveckling av GSM Micro BTS utrust
ning. Detta inkluderar även Maxite produktfamiljen och 
framtida små basstationsprodukter. Vi har nu ett antal 
nya produkter som lanseras under 1999, tex den första 
dedicerade basstationen för inomhusbruk, RBS 2401. 

• Till projektkontoret söker vi en projektledare/vice pro
jektledare. Våra projekt spänner över allt från systemer
ing via design och verifiering till produktion, produktin
troduktion och eftermarknad. Du kommer att arbeta 
med en projektorganisation som inte bara spänner över 
olika Ericsson organisationer utan också är spridd i geo
grafin. Du skall vara en erfaren projektledare med inre 
glöd och ha en bred förståelse för produktutveckling. 

Kontakta: Hans Lundqvist, 08-4047395, Hanslun-
dqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Project Manager, GSM 
Product Development, Ericsson Radio Systems AB, LR/H 
la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.petters-
son@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Projektledare 
PROJEKTLEDARE FÖR PRODUKTVÅRD AV DATAPRODUK
TER. Enheten "Technical development Europe" inom Glo
bal Customer Services (GCS), ansvara bla för beredning 
av reparationsprocesser, produktvalidering, projektled
ning, beredning av informationspridningssystem, bered
ning av reservdelslistor, förstudier av nya produkter 
samt produktvård. 

• Vi söker nu en förstärkning nil vårt produktvårdsteam. 
Din roll innebär att vara ansvarig för alla dataprodukter 
som finns inom segmentet Exempel på produkter är 
MC12/16, MC218 och R380. Dina huvudsakliga uppgif
ter blir att för dataprodukter koordinera och följa upp 
från fältet återmatade kvalitetsproblem samt att koordi
nera införande av produktförändringar. Du arbetar till
sammans med ett antal funktioner inom Global Custo
mer Services, Regional Customer Services samt mot pro
duktvårds-projektledarna inom R&D. Du har ur ett efter-

marknadsperspektiv totalansvar för dataprodukterna. 
Då Du kommer i kontakt med en hel del problem som 

är relaterade till datakommunikation och IT, är det av 
stor vikt att Du har god kunskap inom dessa områden. Vi 
söker Dig som är utåtriktad, flexibel samt målmedveten. 
Erfarenhet av tidigare projektJedararbete är meriterande. 
Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att 
lyckas med detta globala arbete. 

Kontakta: Henrik Nyberg, 046-19 48 40, henrikny-
berg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Projektledare, Ericsson 
Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 
LUND. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager 
ERA/LB/FMarketing and Wireless e-solutions is a new 
Business Management unit within GSM systems. 

ERA/LB shall utilize and strengthen Ericssons position 
by identifying needs and providing Wireless Internet So
lutions that accelerate and broaden the use of wireless 
communications for operators, organizations and consu
mers. In doing so, we shall improve their performance, 
generate new opportunities, save time, and increase the 
possibility to manage and enhance quality of life. EXPE
RIENCED PROJECT MANAGERWtthin ERA/LB we are now 
building up the Project Office. We are now looking for 
project managers who will take on the extremely tuff 
and exciting challenge of being fully responsible for 
planning, executing, following up and finishing all activi
ties needed from a solution concept to Ready for Distri
bution (RED). 

• Our (ERA/LB/F Business Support) mission is to deve
lop and deliver solution packages for future Wireless e-
and datacom solutions. The project manager shall mobi
lise and manage the skills and resources from various 
departments of the business necessary in the project 
completing a project to budget within an agreed time 
scale whilst meeting the requirements of the contract 
with our Customers. For them having new smart futurist 
wireless solutions for their Customers. You would be de
dicated to, and skilled in, project activities that span from 
prospect to RFD. You will be: Prime interface to the 
customer Project Team. Able to set up the Cross Functio
nal Team (CFT). 

A leader within the organisation, as well as externally. 
Responsible for arranging pilot runs and demos - The 

decision maker- Putting requirements on the customer 
organisationYou should have several years of experience 
from GSM systems within Ericsson working as customer 
project management or equivalent You should have an 
academic degree such as MSc or equivalent Your perso
nality traits are very important: outgoing, independent 
takes initiatives, team builder, result oriented and being 
skilled in English. You must also be able to travel. 

Contact Bengt Wallin, 0705-910196, 
bengt.wallin@era.ericsson.se, Asa Edström, 08-757 56 
76, asa.edstrom@era.ericsson.se, Per Andersson, 08-404 
59 96, per.e.andersson@era.ericsson.se. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Network Solution Project 
Manager Access Solution 
The product area Access Solutions is responsible for tur
nkey solutions within Product Unit Access, while also hel
ping the Marketing and Sales units to create and de
monstrate 

• We are looking for a project manager to join our 
Network Integration Team. We need your help in crea
ting integrated network solutions based on evolving 
technologies (IP telephony, ADSL etc). Your responsibili
ty will be to run projects for internal (marketing and sa
les units) and external (Ericsson world-wide and Erics
son partners) customers from pre analysis to delivery. As 
the project manager you will co-ordinate all the activities 
and ensure that the customer's needs are being met 

We are looking for someone with project manage
ment experience and general datacom knowledge. You 
have good communication and teamwork skills and take 
pride in sharing and spreading competence. You are 
open minded, goal oriented and have a good ability to 
see the overall picture. 

Contact Pia Synnerman, 46 8 719 23 68, mobile +46 70 
519 23 68, pia.synnerman@etx.ericsson.se, Eric Näsman, 
+46 8 719 67 99, ericnasman@etx.ericsson.se. Applica
tion: Network Solution Project Manager Access Solution 
X/AC, Ericsson Telecom AB, Margareta Bringby, 
TN/ETX/X/AH, 126 25 Stockholm, 
margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Projektledare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övervakningssystem för telekommunikation. Produkten
heten OEM Power expanderar och vi söker nu förstärk
ning med projektiedare för produktutveckling. 

• Vi söker Dig som vill ha ett spännande och utmanade 
arbete där Du får nytta av Din breda ledarerfarenhet Du 
kommer att leda projekt för utveckling av strömförsörj
nings-produkter som ingår i modem telekommunika
tionsutrustning. Detta gör Du tillsammans med kollegor 
inom konstruktion-, marknad- och produktionssidan. I 
arbetet har Du nära kundkontakter såväl inom som utom 
landet Då våra produktionsenheter är belägna utanför 
Stockholm, förutsätter arbetet en del resor. Du kommer 
att driva projekt från idé till färdig produkt dessa är av 
varierande omfattning och varaktighet varför det ges go
da möjligheter att utvecklas och anta nya utmaningar. 

För att passa in i rollen som projektledare bör Du ha 
flera års erfarenhet av utvecklingsprojekt ett gediget tek
niskt kunnande och en förmåga att motivera Dina me
darbetare. Din teoretiska bakgrund är lägst tekniskt gym
nasium, gärna med kompletterande utbildning och Du 
bör ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift VI 
tror att Du är kreativ och finner okonventionella lösning
ar på utmanande arbetsuppgifter. 

Kontakta: Tomas Isaksson, 08-721 6262, tomasjsaks-
son@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, personal, 08-
721 6708, cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99046, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P, 164 81 
Kista, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project management 
Ericsson plays an important part of Japan's determina
tion to be a leader in the future of mobile communica
tions. Business unit Japan is developing the worlds se
cond largest digital mobile phone system to meet the re
quirements of The New Telecom World. Japan will also 
be the first country to introduce third generation mobile 
communications systems where Ericsson will be a lea
ding partner as well! In the years to come we will see to
tally new ways of how to use mobile communications 

eiuuuut Är Du beredd på spännande 
CRAFTSMAN *~ •*-

i|tffip utmaningar i ett ovanligt företag? 
Ericsson Radio Access AB (RSA) har en välkänd och bred 

kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma 

inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, 

antennära produkter och transmissionssystem för analoga 

och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns 

i Kista och vi är idag ca 1400 anställda. 

Inom Ericsson är RSA känt som ett okonventionellt 

men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. 

Vår kultur bygger på att vi klarar det "omöjliga", det 

som ingen förut har gjort. Vi säger om oss själva att vi är 

flyhänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinnings

rika. Det handlar verkligen om passion för det vi gör. 

Vi söker chefer till följande områden: 

Testutveckling 
Tillverkningsteknik är en sektion inom företagets produk

tionstekniska avdelning. Vi har till uppgift att utveckla, 

introducera och förvalta gemensamma metoder, plattfor

mar och hjälpmedel för produktionsteknik. I denna verk

samhet utgör test en mycket viktig del vilket omfattar 

såväl mjukvaruutveckling som utveckling av hårdvara och 

mätmetoder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med pro

duktutvecklings- och beredningsavdelningar samt externa 

leverantörer (ex.vis instrumentleverantörer). 

Kontaktpersoner: 

Björn Eriksson, chef för hård- och 

mjukvaruimplementering, tel 08-757 3 951 

Bo Gunnarsson, produktionsteknisk chef, tel 08-4046624 

Per-Gunnar Nyström, personal, tel 08-764 15 39 

Software Design MCT 
MCT (Multi Carrier Tranceiver) Design har som uppgift 

att utveckla, vidareutveckla och förvalta Multi Carrier 

Tekniken för radiobasstationer inom Ericsson. Vår pro

duktutveckling baseras på senaste rön i form av nya teorier 

och teknologier inom radioområdet. 

I vår uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 

forskningsenheter inom radioområdet testa och verifiera 

nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. Vi 

befinner oss nu i etableringsfasen för ett produktutveck

lingsprojekt av en Multi Carrier Tranceiver på uppdrag av 

affärsenheten BMOA. 

Kontaktpersoner: 

Rolf Ahlin, utvecklingschef, tel 08-757 0992 

Pia Bolmgren Svensson, personal, tel 08-585 341 35 

Software Design ANP 
ANP (Antenna Near Products) har totalansvaret för sitt 

produktområde, som omfattar utveckling och produktifie-

ring av delsystem i radiobasstationer till samtliga mobilte-

lefonistandarder. 

ANP är affärsområdet Nätoperatörers kompetenscenter 

för mikrovågsfilter, MCPA, combiners, power amplifiers, 

lågbrusförstärkare, multikopplare, radiotestloopar odyl. 

Software Design är den enhet som ansvarar för utveckling 

av programvara. 

Vi utvecklar realtidssystem för styrning och kontroll av 

radioprodukter i Ericssons radiobasstationer. För dessa ända

mål arbetar vi med nya processorplattformar, nya verktyg 

samt nätverksteknologi. I vår uppgift ingår också att till

sammans med övriga Ericssonenheter ta fram grundtekno

logi. 

Kontaktpersoner: 

Peter Josephson, utvecklingschef, tel 08-404 68 71 

Bim Ahlström, personal, tel 08-757 16 74 

Att arbeta som chef innebär att motivera, entusiasmera 

och vidareutveckla dina medarbetare. Andra viktiga 

moment är teknisk ledning samt ansvara för utvecklings

metodiken inom enheten. Du kommer också att ha ansvar 

för enhetens planering och budgetering. 

Vi söker dig som har några års erfarenhet i ledarrollen, 

antingen som chef eller projektledare. Vi förutsätter att du 

har erfarenhet av programvaruutveckling samt goda kun

skaper i engelska. 

Du har god helhetssyn och är intresserad av att jobba 

med människor. Egenskaper som vi värdesätter är driv

kraft, samarbetsförmåga och kreativitet. 

Skicka din ansökan snarast till: 

Ericsson Radio Access AB 

Cicki Mattsson 

Box 11 

16493 STOCKHOLM 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Many novelties have olready become commercial suc
cesses in Japan. 

• Our vision is to be a preferred partner for our custo
mers in providing total cellular solutions. This requires us 
to develop the CMS 30 product and to incorporate new 
functions and applications. The total project manager is 
at the center of this process. You will be leading a 
CMS30 development project from early idea to release 
and customer implementation. The projects involve de
velopment activities at development centers in several 
countries spread over a number of product units. Each 
product unit manages the internal projects and your role 
will be ensuring that the combined effort leads to the 
delivery of a high quality product to the customer. You 
will have good use of your excellent leadership and 
communication skills, your sound technical understan
ding and your experience from previous project manage
ment work. And you wilt have a lot of fun! Join us! 

Contact: Björn Dellås, +46 8 404 81 44, 
Bjom.Dellas@era.ericsson.se, Ulrika Roos, +46 8 757 57 
71, Ulrika.Roos@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems AB, Gunilla Åsberg, JHS, 164 80 STOCK
HOLM, gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. STOCKHOLM 

Manager for WS service 
projects 
Ericsson Services is new Business Unit within the busi
ness segment Network Operators and Service Providers. 
Expectations are high on growth and profitability. We 
hove many challenges ahead of us and many business 
opportunities. The goal is to both increase soles for ser
vices and increase the Services share of total profit for 
our segment 

• To the Wireline Service Business Development we are 
looking for two Project Managers for Wireline Systems 
related Service Projects. We are looking for two Project 
Managers with responsibility to manage service projects 
related to Wireline Systems. These projects are mostly 
connected to the total projects run by the Product Units 
of Wireline Systems. The service projects involve deve
lopment of new and updating of existing services, to ma
ke sure that services can be sold and delivered, with pro
fit together with the products and solutions sold in the 
WS markets. We believe that 5-10 years of experience is 
needed in this position with a preferred background in 
the areas of project management system development 
or supply, operational development The job requires so
me seniority and soft skills like; diplomacy, self-knowled
ge, serf-driven, able to use authority and have the judge
ment on how to use i t good manners and a positive atti
tude. Fluency in English is of course a requirement 

Contact: Karin Hamberg, +46 8 719 4663, karin.ham-
berg@etx.ericsson.se. Application: Project Manager for 
WS service projects, Ericsson Telecom AB, TB/ETX/X/YS, 
126 25 STOCKHOLM. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Projektledare -
Produktintroduktion 
/ £75/ pågår just nu i rasande fart utveckling av en 
världsstandard - HiperlAN - för höghastighets-LAN med 
datatakter upp ill 54 Mbit/s. HiperlAN möjliggör trådlös 
access och mobilitet inom kontoret och utgör en viktig 
del av framtidens hemmanät. där TV-, video- och PC-
skjddar är ersatta av radiovågor 

Wireless LAN Systems år en nystartad enhet inom 
Ericsson Radio Systems AB med ansvar att standardise
ra, utveckla, producera och sälja trådlösa LAN (WLAN). 
Enheten är under uppbyggnad vilket ger dig stora möj
ligheter att påverka organisationen och dina arbetsupp
gifter. Vi vill kombinera det lilla företagets arbetssätt 
med det stora företagets resurser. Ar du intresserad av 
att jobba i teknikens framkant med IP och LAN i kombi
nation med radioaccess och mobilitet i en internationell 
miljö så har vi det perfekta jobbet för dig. 

• vi söker en projektledare som skall ansvara för intro
duktionen av HiperLAN/2 produkter på världsmarkna
den. I delprojektet ingår att ta fram kunddokumentation, 
att ansvara för att produktens utformning (färgsättning, 
emballage, mm.) motsvarar huvudkraven, att se till att 
logistikflödet fungerar, att ansvara för att alla nödvändiga 
typgodkännanden finns, och att planera för samt genom
föra tester av utrustning hos kunder (aHa-, beta- och 
FOA-tester). Med andra ord, du kommer att ansvara för 
att allt som inte ingår i de övriga del- projekten genom
förs. Vi vill att du har tidigare erfarenhet från att arbeta 
som projektledare, gärna i samband med produktintro
duktioner eller FOA. 

Det är viktigt att du har en bred profil och att du fram
för allt vill få ut en produkt på marknaden, med allt vad 
det innebär. 

Kontakta: Hans Schmekel, 08-757 5592, hans.schme-
kel@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare - Produktin
troduktion, Ericsson Radio Systems AB, SC/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöt 164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Teknisk projektledare 
Systemenheterna deltar i Ericsson utveckling av 3: e ge
nerationens mobiltelefonsystem. Tekniken tillåter bättre 
möjligheter för överföring av ljud, bild och video. Syste
met bygger på bredbandig CDMA 

Vi arbetar med utveckling av basstationer, som är en 
central del i mobiltelefon-systemel Vår kund är NTT Do
CoMo i Japan, världens största mobiltelefonoperatör. Vi 
arbetar med snäva tidsramar och högt tempo. Trots det
ta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och våra 
mänskliga vårderingar. Vi har behov av ytterligare me
darbetare och söker Dig som år civilingenjör med teore
tisk inriktning som dessutom har en utåtriktad, positiv 
och drivande läggning. Arbetet innebär med hänsyn till 
vår geografiska spridning ett visst mått av resande. 

• Vi söker nu en person som vill arbeta som teknisk 
projektledare inom systemeringen av kommersiell 
basstation till NTT DoCoMo. Vi arbetar inom teknikområ
dena: övergripande arkitektur/krav för basstationen. Ta 
fram krav och funktion på system och delsystemnivå Ra
dio- Basband (signalbehandling). Kontrollmjukvara Me-
kanik/kraft/kylning. Utföra tekniska utredningar. Göra 
krav och funktionsallokering på delsystem. Analysera re
sultatet från systemverrfiering. Ta produktansvaret för 
den färdiga produkten. 

Jobbet kräver god kunskap om mobiltefefoni, teknisk 
ledarförmåga, förmåga att se tillräckligt bra lösningar och 
en mycket god sammarbetsförmåga. 

Allt arbete görs i ett nära samarbete med produktJed-
ning, konstruktion och integration och verifiering. VI är 
ett glatt gäng som arbetar gränsöverskridande med högt 
i tak VI finns på tre olika orter inom Sverige (Kista, Möln
dal och Luleå). 

Kontakta: Ingemar Sohlman, Tel 08-757 22 10, inge-
mar.sohlman@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1272, Erics
son Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 
164 80 STOCKHOLM,. Ansökan: .PU-WRN@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Price Manager 
Does this apply to you? I want more personal responsibi
lity. I like to develop a large personal network within 
Ericsson. I like to work with commercial issues without 
loosing the touch with a good CSM product understan
ding. I think it is interesting to understand how our pro
ducts are sold in the market I like to work in a team 
where everyone is motivated and enthusiasticlfyou beli
eve that these items are true for you, do not hesitate to 
contact Strategic Product Management for CSM/BSS. 
We are expanding and have an open position as price 
manager for our products BSS and OSS. 

• Working as a price manager you will have the respon
sibility to define our reference prices in co-operation 
with an extensive network within GSM Systems. You will 
also work with the definition of new price models and 
with analysis of market prices and price trends. You will 
get a very good understanding of the commercial issues 
and still have a good technical understanding. 

As a person we believe that you are strongly result ori
ented and is easy to co-operate with. You could work 
both as a team member as well as a team leader. 1 -3 
years of telecommunication/GSM experience is appreci
ated. 

Contact Mats Eklind, 08-757 5727, 
mats.eklind@era.ericsson.se. Application: Price Manager, 
Ericsson Radio Systems AB, IV/HS, Kerstin Alm blad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Service Area Unit ND/NPI 
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 ab
road. 

The unit is one of 10 units within EMEA ND/NPI Servi
ce Delivery and is under expansion in order to meet the 
service delivery demands. The unit is responsible for ser
vice delivery of Network Performance services for Wireli
ne and Wireless systems within Network operator and 
Service provider segment 

• The position will require a high level of competence, 
frequent travelling, a great interest in competence deve
lopment and knowledge management 

You shall have working experience from service delive
ry of wireline and wireless systems. Solid working experi
ence 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. 

Contact: Sören Jonsson, +46 8 404 7291, 
soren.tjonsson@etxericsson.se. Application: Service 
Area Unit ND/NPI - EMEA, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kersin.alm-
blad@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Process Management 
Responsible 
We at System Supply and Integration work with software 
integration towards the toughest customers the telecom
munication market has to offer, such as RSL Com and 
World Com. The customers are new operators who are 
expanding globally. We are working in a team-based or
ganisation where different roles interact closely. Traditio
nally we have only been working with AXE products, 
now we are working towards Access, Intelligent network 
and integrating complete networks. We are focusing on 
the customer and on competence development 

• As a Process Management Responsible, you will ma
nage the development of the processes and the be
longing documentation, information, training and imple
mentation within System Supply & Integration. This work 
includes taking an active part in supporting the customer 
teams with their projects. You will be involved in the 
strategic process of changing the business operation 
from a product-focused organisation to a service-focused 
organisation and you will work closely to the Strategic 
Steering Committee. You will have your own budget re
sponsibility and you will report directly to the Process 
Sponsor. 

Each Process Management Responsible will work in
dependently from the other with separate process areas. 
On a short-term perspective, the work will cover System 
Supply & Integration's processes on a local level. On a 
long-term perspective, you will co-operate with global 
and generic process owners within Wireline Systems. 

We are looking for you who have prior experience 
from working with processes within Ericsson and a good 
understanding of the Telecom business and its custo
mers. You should like to work independently, even 
though you are a team player, and you are keen on try
ing new ways of doing things in order to contribute to 
the development of processes and methods. You will ha
ve big opportunities to use your creativity to influence 
your work environment. As a person you are open-min
ded, flexible and a good communicator. Your English 
skills are of course very good. Do not hesitate to learn 
more about the role 

Contact: Ulrika Strandgren, +46 8 719 2959, 
ulrika.strandgren@etx.ericsson.se, Annika Rehnberg, +46 
8 719 5004, annika.rehnberg@etx.ericsson.se. Applica
tion: Ericsson Telecom AB, HF/ETX/X/XOG Tina Tomicic 
c/o Karin Fredriksson, 126 25 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Section Managers 
We belong to the business unit BMOA and the product 
unit Radio Network Products (RNP). Our responsibility is 
to perform System Integration and Verification of Radio 
Network Products for Ericsson Cellular systems that ope
rates according to the American TDMA (CMS8B) and Ja
panese PDC (CMS50) standard. Test tools plays an im
portant role to enable us to perform this complex task. 
We work in projects of various sizes. ARE YOU READY 
FOR A NEW CHALLENGE? 

System Verification 
• You should apply if you want to work: with new exci
ting technology, including EDGE and 3rd Generation 
Systems, with a highly skilled team of testers, trouble 
shooters and test environment engineers, in an environ
ment that gives you the full picture of what we deliver to 
the customer and where we verify our system with both 
"rear and simulated mobile traffic, with international 
contacts (both internally within Ericsson and externally 
with our operators) and have a chance to travel (Cana
da, USA, Ireland and other locations) 

As a Manager within the System Integration & Verifica
tion unit you are responsible to assure that the CMS88 
and CMS30 Radio Network Systems meets the set requi
rements and are stable before a new release is delivered 
to a customer. 

This unit is last in the development chain' and Integ
rates and verifies the complete system, with all new fun
ctionality included, before delivery to our customers. 

As a Manager within the verification Environment unit 
you are responsible to ensure the provisioning of a com
plete t&V environment that enables Test Integration and 
verification of our CMS88 and CMS30 products, features 
and systems in an efficient way. The environment inclu
des Software, Hardware and Tools. Today we have 25 
MSC's (switches), appr. 110 Radio Base Stations and a 
number of various test tools in our facilities. 

As a Manager you are accountable for: Strategic Plan
ning. Resource Planning. Budget and follow up of costs. 
Competence Development The efficiency of the unit. Or
ganisational Improvements. That we are having fun. 

We want you to be: open to change, well organised, 
experienced in product development design and/or ve
rification, well educated, able to work with other Mana

gers as a team, interested in new concepts and new 
technology. 

We also expect that you have a few years of manage
ment experience as a Line Manager or Project Manager. 

Contact: Sven Redig ARL/VC, 08-7572266. Application: 
Section Managers, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, elisa-
betgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

We are a part of Product Unit BSS and work with system 
design of our CSM BSS (Base Station System). Our re
sponsibilities include traffic handling in BSS, data servi
ces and standardisation activities. We now look for an 
engineer ready for new challenges working with early 
system design. 

System Designer New 
Datacom Services in GSM 
Base Station System 
• Would you like to join us and develop future datacom 
services in GSM? With us you will work with early analy
sis of new datacom applications and propose technical 
solutions for these within our GSM Base Station System 
(BSS). Our main focus is now on making packet data 
over radio (GPRS) and broad band sen/ices (EDGE) pos
sible over the radio interface and through the BSS. We 
co-operate with other Ericsson development centres in 
Sweden and abroad. An important part of our work is to 
take active part in GSM standardisation, to influence it 
and to create the new sen/ices. 

We are something for you that are attracted by the 
combination of datacom and radio!We look for you who 
want to work as a system designer. You will drive and 
participate in technical pre-studies of new datacom ser
vices that are planned for future BSS system releases. 
You have a Master of Science degree in engineering or 
equivalent Experience of mobile telephony, mobile da
tacom and data communication protocols are valuable 
additional qualifications. You have the ability to quickly 
get a system overview of complex technical problems 
and you like being a co-ordinating force. 

Contact: Martin Bakhuizen, +46 8 764 1133, mara'n.bak-
huizen@era.ericsson.se. Application: System Designer 
New Datacom Services, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstiaal-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Chef för enheten 
Software Design 
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred kom
petens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma 
inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstatio
ner, antennåra produkter och transmissionssystem för 
analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verk
samhet finns i Kista och vi är idag cirka 1400 anställda. 
MCT (Multi Carrier Transceiver) Design är en produktut
vecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. 

Vår uppgift är att utveckla, vidareutveckla och förvalta 
Multi Carrier tekniken för radiobasstationer inom Erics
son. Vår produktutveckling baseras på senaste rön i 
form av nya teorier och teknologier inom radioområdet 
I vår uppgift ingår också att tillsammans med Ericssons 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifiera 
nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. 
MCT Design består idag av ca 80 personer som är loka
liserade i Kista. 

Vi befinner oss nu i etableringsfasen för ett produktut
vecklingsprojekt även Multi Carrier Transceiver på upp
drag av affärsenheten BMOA Software Design år den 
enhet inom MCT Design som ansvarar för program
varuutveckling. Vår nuvarande chef för Software Design 
övergår till andra arbetsuppgifter inom ERA varför vi 
snarast behöver en ersättare. 

• Arbetet som chef för Software Design enheten inne
bär bl.a. att motivera och vidareutveckla medarbetarna. 
Andra viktiga moment är teknisk ledning samt ansvara 
för utvecklingsmetodiken inom enheten. Du kommer 
också ha ansvaret för enhetens planering, budgetering, 
ledning och arbetsfördelning. 

Du är civilingenjör med erfarenhet av programvaruut
veckling. Du har också tidigare erfarenhet av ledarskap. 
Som person har du en god förmåga att samarbeta och 
skapa en positiv och lärande atmosfär inom enheten. 

Kontakta: Rolf Ahlin, 08-757 09 92, Pia Bolmgren 
Svensson, 08-585 341 35. Ansökan: Chef för enheten 
Software Design, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Bettina Jensen, Box 11,164 93 STOCKHOLM, bettina.jen-
sen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Support tekniker 
Radio Coverage Products (RCP) är ett av fyra affärsseg
ment inom Ericsson Radio Access AB. Vi utvecklar, tillver
kar och marknadsför produkter får förbättrad täckning 
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och kvalitet i mobiltelefonnät Våra produkter har en do
minerad ställning på marknaden vilket har lett ill en 
kraftig volymexpansion. För att yttedigare befästa och 
förstärka denna marknadsposition söker vi nu en RF-in-
genjör. 

• Som RF-ingenjör kommer dina arbetsuppgifter att be
stå av tekniskt stöd till vår marknadsavdelning och våra 
kunder. Du skall sätta dig in i kundemas frågeställning 
och föreslå lösningar baserade på våra produkter som 
förbättrartäckning och kvalitet i deras nät, både inomhus 
och utomhus. Aktivt stöd till fähtekniker vid installation 
och underhåll av våra produkter ingår också i arbetsupp
gifterna. Dessutom deltar du i kundprojektsteam och 
måste vara beredd att resa med kort varsel 

Du är civilingenjör eller motsvarande, alternativt gym
nasieingenjör med gedigna kunskaper inom radioområ
det Du har tidigare arbetat som verifierings- eller syste
mingenjör inom området för mobiltelefoniprodukter. 
Som person är du öppen och utåtriktad. Arbetet kräver 
också att du har en känsla för service. 

Kontakta: Aart Hasselaar, 08- 404 51 39, Anna-Greta 
Eriksson, 08-404 53 69. Ansökan: Support tekniker, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Bettina Jensen, 
Box 11,164 93 STOCKHOLM, bettina.jensen@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Wireless Office 
Applications Using GSM 
• Till enheten, Radio Network, Wireless Office, söker vi 
systemingenjörer för utveckling av radionätfunktionalitet 
och cellplaneringsmetodik för, Wireless Office tillämp
ningar. Arbetet rör både det IP baserade GSM on the Net 
och traditionell GSM. Det gäller att skapa effektivast möj
liga 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 högsko
leingenjör. 

Kontakta: Stefan Lidbrink, 08-404 5966, stefan.lid-
brink@era.ericsson.se. Ansökan: Wireless Office Applica
tions Using GSM, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

ERICSSON RADIO SÖKER NYA MEDARBETARE! KISTA 
FINNS VÅR VERKSAMHET FÖR UTVECKLING AV GSM RA
DIOBASSTATIONER. VI HAR EN LEDANDE MARKNADSPO
SITION INOM VÄRLDENS MEST SPRIDDA DIGITALA MO
BILTELEFONSYSTEM. VÅR ENHET ANSVARAR FÖR SYSTE
MINTEGRATION OCH VERIFIERING AV BASSTATIONER 
77U GSAf 900, GSM 1800 och GSM 1900. 

Systemverifierare med 
känsla för system 
• Integration och verifiering blir ett allt viktigare område 
inom modern systemutveckling. Våra basstationssystem 
utvecklas stegvis, och vår roll är att planera dessa steg 
och att kontinuerligt testa om de funktionella kraven är 
uppfyllda. Detta möjliggör korta ledtider och bidrar till en 
hög produktkvalitet. 

Som systemverifierare arbetar du inom ett brett arbet
sfält: systemintegration, testspecm'cering, avancerad test
ning och felsökning etc Du har som erfaren verifierare 
även möjlighet att delta i introduktion av nya system hos 
våra kunder runt om i världen. 

Testmetodutvecklare med 
känsla för framtiden 
• Testmiljö- och metodutveckling för vår snabba utveck
lingsverksamhet kräver hög kompetens, effektivitet och 
fantasi, för att vi skall ha en fungerande testmiljö redo 
när nya basstationssystem finns klara för test. 

Som testmetodutvecklare kommer du att ha flera upp
gifter: utredningar tidigt i våra utvecklingsprojekt, upp
handling av externa utvecklingsuppdrag, programmering 
av applikationer till simulatorer, kontinuerlig uppföljning 
av testmetoder inom telekommunikationsområdet kon
takter med verktygsleverantörer för information om nya 
testverktyg etc 

Du har som erfaren testmetodutvecklare även möjlig
het att delta i utveckling av gemensamma testmiljökom-
ponenter i samarbete med andra organisationer inom 
Ericsson. 

Programmerare som 
smörjer verksamheten 
• En väl fungerande testmiljö med stöd för snabb 
testutvärdering och felsökning blir allt viktigare för korta
re ledtider och högre produktkvalitet Vi utvecklar nu en 
helautomatisk testmiljö, som samtidigt tillåter manuell 
felsökning. 

Du kommer att arbeta såväl i små utvecklingsteam 
som i större utvecklingsprojekt med utveckling och sup
port av simulatorer och stödsystem för test. 

Testplattformen utvecklas huvudsakligen i NT, med vis
sa delar i Unix. Kunskaper och färdigheter i C/C++ krävs. 
Kunskaper om PERL och HP-Vee är meriterande. 

Du: Är civilingenjör E,D,Y alternativt erfaren melia-
ningenjör. Har några års arbetslivserfarenhet Är både 
praktiskt och teoretiskt lagd. Behärskar engelska bra i tal 
och skrift 

VI erbjuder dig: En djup insikt i uppbyggnad av mobil
telefonsystem i allmänhet och GSM i synnerhet Kun
skap om våra olika basstationer. Varierande arbetsupp
gifter med goda möjligheter till vidareutveckling. Framti
da karriärmöjligheter inom företaget (projektledning, 
teknisk specialisering etc). En professionell introduktion 
till vår verksamhet 

Kontakta: Per Höglin, 08-7571103, per.hoglin@era.erics-
son.se, Pontus Östling, 08-7572011, 
pontus.ostling@era.ericsson.se, Lars Gunnar Bergfalk, 
08-4045416, lars.g.bergfalk@era.ericsson.se. Ansökan: 
Aktuell tjänst Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pet
tersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Till det nyligen bildade Commercial Solution Center sö
ker vi två fast anställda personer för natt-tjänstgöring. 

• Arbetsuppgifterna innebär att behandla inkommande 
förfrågningar från våra lokalbolag över hela världen, gäl
lande alla produkter inom GSM Systems och alla tjänster 
inom Network Operators. Verksamheten är öppen 24 
timmar/dygn, 36 dagar/år och vi sitter i helt nyinredda, 
fräscha lokaler mitt i Kista. 

För att klara jobbet behöver Du ha god teknisk förstå
else, tycka om att ge service, vara strukturerad och kunna 
uttrycka Dig väl i tal och skrift företrädesvis på engelska. 
Personerna som får de två natt-tjänsterna kommer själva 
att få planera och schemalägga sin arbetstid på det sätt 
som bäst passar verksamheten och de personliga önske
målen. Förutom en fast anställd per natt, kommer vi att 
förstärka med högskolestudenter. Den fast anställde är 
teamleader för sitt skift. Är Du intresserad? Hör i så fall 
snarast av Digl 

Kontakta: Katarina Mellström, 08 - 75 758 17 alt 0709 
86 02 79, katarina.mellstrom@era.ericsson.se. Ansökan: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/GV/HS Vrveka Vik-
lund, 164 80 STOCKHOLM, 
vfveka.viklund@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Underhållstekniker 
Kista och sysselsätter omkring 800 personer av totalt ca 
1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens 
huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobassta
tioner till mobilnät 

• Som underhållstekniker kommer du att ansvara för 
support och underhåll till produktionsenhetens kon
traktstillverkare för produktionsutrustning som är framta
gen av produktionsenhetens tekniska enhet Du kommer 
även att delta vid utlägg av produkter och ansvara för 
flytt av produktionsutrustning samt driftsättning och upp-
lärning av kontraktstillverkarens personal. Resor med 
kort varsel ingår i tjänsten. 

Vi söker dig som har högskoleutbildning (120 poäng) 
alternativt tekniskt gymnasium med inriktning maskin el
ler elektronik. Du har erfarenhet av praktiskt arbete med 
underhåll av maskiner och/eller elektronikutrustning. 
Som person är du drivande, noggrann, flexibel, servicein-
riktad, utåtriktad samt har förmåga att arbeta självstän
digt och i team. Du har goda kunskaper i engelska både i 
tal och skrift 

Kontakta: Tony Holmgren, 08-764 1418, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Underhålls
tekniker, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki 
Mattsson, Box 11, 164 93 Stockholm, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Utveckling och 
Konstruktion 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. Till 
produktenheten Power Systems och sektionen Utveck
ling och Konstruktion behöver vi förstärka med ytterliga
re en person med kompetens inom mekaniska kompo
nenter. 

• Dina arbetsuppgifter kommer att finnas inom följande 
områden: Fungera som den tekniska länken mellan ut
vecklings- och inköpsprojekten genom stöd åt konstruk
törer vid val av leverantör, tillverkningsmetod samt upps
katta tillverkningskostnader. Stå för kunskap om leveran
törer och tillverkningsmetoder, plast plåt och skärande 
bearbetning. Utarbeta och genomföra långsiktiga strate
gier inom inom området samt kontinuerligt uppdatera 
och optimera leverantörsbasen inom ritningsbundet ma
terial - mekanik. Utveckla delar av vårt produktsortiment 

samarbete med utvalda partners och leverantörer. An

svara för att planera underhåll, renovering och skrotning 
av våra tillverkningsvertyg. 

Du som söker har lägst tekniskt gymnasium, maskin, 
gärna med erfarenhet från energisystem. Du bör ha någ
ra års erfarenhet som komponentingenjör eller av själv
ständigt inköps/försäljningsarbete. Du kan också flerårig 
erfarenhet från maskinkonstruktion och vill pröva något 
nytt Du bör kunna uttrycka dig väl i skrift både på svens
ka och på engelska. Personliga egenskaper vi värdesätter 
är att du arbetar självständig inom vårt team, tar egna in-
tiativ, känna ansvar för uppgiften samt gilla att ge service. 

Kontakta: Jan-Erik Palmqvist 08 - 721 68 42, jan-
erik.palmqvist@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström (per
sonal), 08 - 721 67 08, cecilia.soderstrom@eka.erics-
son.se. Ansökan: K99075, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ 

Första och andra releasen av Ericssons ATM-väljare 
AXD301 är nu tillgängliga på marknaden och installera
de hos flera kunder. På avdelning för ATM Switch Deve
lopment inom BU Datacom Networks pågår utveckling
en av nya releaser. Vi är en sektion på 10 personer (HW 
och SW) som ansvarar för utvecklingen av kretskort för 
linjeaccesser. För att klara våra åtaganden behöver vi 
nu rekrytera ytterligare några HW-konstruktörer. 

HW-konstruktörer 
• Du kommer att få arbeta med nykonstruktion av såväl 
kretskort som programmerbar logik. Du jobbar i ett litet 
team (2-3 personer) som har det fulla ansvaret för ett 
kretskort och ni följer ert konstruktionsobjekt hela vägen 
från specifikation till färdigverifierad produkt i volympro
duktion. 

Du har flera års erfarenhet av kretskorts- och PLD-kon-
struktion med erfarenhet från såväl speäficering, kom
ponentval, konstruktion som verifiering. Du har erfaren
het inom något eller några av följande områden: SDH, 
PDH och - eller ATM. VI jobbar alltid på frontlinjen för 
kretskorts- och komponentteknologin vilket kräver att du 
är intresserad av att hela tiden utvecklas och lära nytt 

Om du sänder Din ansökan med E-mail skicka då ko
pia till Anders eller Tommy. 

Kontakta: Anders Rosengren, 070-5195237, anders.ro-
sengren@etx.ericsson.se, Tommy Westin, 08 7193381, 
tommy.westin@etx.eficsson.se. Ansökan: Hårdvarukon-
struktörer, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H Christel 
Thörnqvist 131 89 Stockholm, 
christel.thomqvist@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM 

Ericsson Radio Systems AB, VAS OperationsWe have ta
ken the better of the two worlds, the former Network In
telligence at BN and Value Added Services at BR and 
merged them into PVAS: Product unit Value Added Servi
ces. With a broader product range, and truly converging 
services to offer, we are ready to conguer the minds of 
the telecom community. Supply & Support, located in 
Sweden, handles worldwide deliveries of Network Intelli
gence 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 new. 

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 
ft 

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 part of 
your daily work. 

We believe that you are a team worker who likes chal
lenges. We also think that you have worked with IN be
fore and that it is now time to learn all about it Experi
ence 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 pro
ducts 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 
it You are also open-minded, able to work with people 

and you communicate fluently in English. The job also 
involves travels. 

Contact Kristina Killström (manager - Stockholm), +46 
8 719 2923, Mobile: +46 70 213 2923, kristina.kill-
strom@ericsson.com, Lennart Pihl (manager - Stock
holm), +46 8 719 8522, Mobile: +46 70 519 8522, len-
nartpihl@etx.ericsson.se, Linda Thomassen (manager -
Karlstad), +46 54 19 3693,Mobile: +46 70 624 5095, lin-
da.thomassen@ericsson.com. Application: VAS SERVICE 
SUPPLY & IMPL ENGINEERS, Ericsson Radio Systems AB, 
HF/ERA/LU/OZTanja Adell, 125 26 STOCKHOLM, 
tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Chef till vår sektion 
för Test support 
• Vill du delta i en av Ericssons största satsningar ge
nom tiderna? Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya 
system, radiobaser och produkter inom Ericssons version 
av tredje generationens mobiltelefonisystem UMTS. 
Systemen bygger på bredbandig CDMAfWCDMA) radio
teknologi och ATM transmission. 

Till utvecklingsenheten för Radio Network Controller 
(RNC) i Kista, söker vi nu ytterligare förstärkningar inom 
Integration & verifiering. RNC nodens uppgift är bl.a. 
kontroll av radionät mobila terminaler, samt kommuni
kationen med telefoni- och data näten. 

Vi söker en chef till vår sektion för Test support Sektio
nen ansvarar för avdelningens provmiljö. Detta omfattar 
maskinvara, mjukvara och testhjälpmedel. Du har 2-3 års 
erfarenhet av att leda denna typ av verksamhet 

Kontakta: Bo Wessel, Tel 08-404 54 50, 
bo.wessel@era.ericsson.. Ansökan: R/H1239, Ericsson 
Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stock
holm 

mmmums^mmmsmmomammmmmm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Wireless ad-hoc network 
researchers 
SwitchLab is an applied research lab in the networking 
area and offers opportunities to work in a wide variety 
of research projects. The topics may range from advan
ced theoretical studies and simulations, to hands-on 
work with network equipment and programming deep 
in OS kernels. We also take active part in the IETF stan
dardization process in the area of IP QoS. 

Currently SwitchLab hosts a research group that 
works with mobile, wireless, multi-hop radio networks. 
These networks may operate without any centralized 
control mechanism and are also referred to as ad-hoc 
networks A new and very powerful component that 
Ericsson contribute with in this context is the Bluetooth 
short range radio technology. 

• Our group has initiated work on how Bluetooth could 
be used in ad-hoc networks and we need more people 
to help us with this challenging task. We are looking for 
two persons that have been working actively with TCP/IP 
networking, but also have experience with performance 
analysis and simulation studies of such networks. Wor
king with Bluetooth networking at this relatively early 
stage gives a unique opportunity to gain through know
ledge in a technology that just seen its first light! 

Contact: Per Johansson, +46 8 719 02 90, per.johans-
son@etxericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems 
AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamnsgatan 23, 
164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Mekanikkonstruktörer 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar, klimat- och energiövervaknings
system samt energirelaterade tjänster. Till vår enhet 
OEM Power söker vi mekanikkonstruktörer för kundspe
cifik strömförsörjningsutrustning inom radio- och tele
kommunikation. 

• I arbetet ingår konstruktion och utveckling av nya 
kraftsystem såväl som variantkonstruktion och rationali
sering av befintliga produkter. Du kommer huvudsakli
gen att arbeta med konstruktion i plast och plåt - från idé 
till färdig produkt Arbetet utförs i 3D solidmodellering i 
CAD-system (Unigraphics). 

Önskvärda kvalifikationer är att du är civil- eller 
högskoleingenjör med Maskinteknisk inriktning. Alterna
tivt gymnasieingenjör med erfarenhet av byggsystem, 
kapsling av elektronik eller värmeledning i kompakta 
elektronikenheter. Vidare måste du behärska engelska 
flytande i tal och skrift Eftersom arbetet sker till stor del i 
projektform, med kontakter med produktledning, leve
rantörer och produktion, är det av vikt att du har god sa
marbetsförmåga. 

Kontakta: Ulrika Berg, 08-721 65 13, 
ulrika.berg@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström (perso-
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nai), 08-721 67 08, cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. 
Ansökan: K99074, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
cv.energY@eka.ericcson.se. 

:> 
ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för tele-kommunikation såsom strömförsörj-
ningsutrustningar, klimat- och energiövervaknings
system samt energirelaterade tjänster. Till vår enhet 
OEM Power söker vi layoutkonstruktörer för kundspecifik 
strömförsörjningsutrustning inom radio- och telekom
munikation. 

Layoutkonstruktörer 
• I arbetet ingår konstruktion och utveckling av 
kretskortslayouter till nya kraftsystem såväl som variant-
konstruktion och rationalisering av befintliga produkter. 
Arbetet utförs i IPL (Super Max E-CAD). 

önskvärda kvalifikationer är att du är högskoleingenjör 
med Elteknisk inriktning, alternativt gymnasieingenjör 
med erfarenhet av layoutkonstruktion i kompakta 
elektronikenheter. Vidare måste du behärska engelska 
flytande i tal och skrift Eftersom arbetet sker till stor del i 
projektform, med kontakter med produktledning, leve
rantörer och produktion, är det av vikt att du har god sa
marbetsförmåga. 

Kontakta: Ulrika Berg, 08-721 65 13, 
ulrika.berg@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström (perso
nal), 08-721 67 08, cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. 
Ansökan: K99073, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Real Time 
Software Designer 
The business segment RBS - Radio Base Stations - deve
lops ond manufactures various types of base station 
products for a number of different cellular mobile telep
hony systems. High performance and cost effective de
sign are some of our distinctive features on this rapidly 
growing market RBS is a decision making result focu
sed unit, characterised by flexibility in an international 
environment New radio design technique such as wide

band, mutti channel and multi standard techniques, 
using fast DSPs, will very soon change the architecture 
of the RBS making it more generic and more cost effecti
ve. Our R&D organisation RSA/B/U (approx. 100 peo
ple) which successfully has developed high quality, cost 
effective radio base stations since the mid 1980: ies, is 
now taking a new step into tomorrow's technology. 

• We are looking for two new member of the software 
design unit Today around 15 people. You should have 
long experience of mobile system or telecom design. Ex
perience of project management C-programming, 
SDL/SDT is an advantage. You should enjoy fast results 
with high quality. You should have Master Degree or si
milar education. 

Contact AH löredal, Manager Software Design, +46 8 
404 24 38, Anna-Greta Eriksson, Human Resources, +46 
8 404 53 69. Application: Real Time Software Designer, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Bettina Jensen, 
Box 11,164 93 STOCKHOLM, bettina.jensen@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Hårdvarukonstruktörer 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övervakningssystem för telekommunikation. 

• Enheten Energy Management söker hårdvarukon
struktörer. Som hårdvarukonstruktör arbetar du med bå
de nykonstruktion och rationaliseringar. Våra produkter 
är datorbaserade övervakningssystem för energitillämp
ningar i telefoni, EEM, där vi konstruerar datorer samt 
styr- och mätkort Tillämpningarna är så pass enkla att 
förstå att man ser sin del i systemet och har överblick 
över helheten. 

önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexamen med 
erfarenhet av hårdvarukonstruktion, mestadels digital 
teknik, men även kunskap i analog teknik behövs. Eng
elska behärskar du flytande i tal och skrift 

Kon lkta: Ola Lundin, 08-721 67 96, 
Ola LL -idin@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal), 
08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansö
kan: K97046, Ericsson Components AB, Energy Systems 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Mixed Signal 
ASIC Konstruktör 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår enhet Mixed Signal ASIC-utveckling i Lund söker vi 
en konstruktör. 

I dagen mobiltelefoner är de Hesta funktioner integre
rade på kisel. Detta betyder att traditionell elektronik
konstruktion har övergått till att vara konstruktion på ki
sel men också omvänt att kiselkonstruktion kräver 
systemkunskap. Inom Mixed Signal enheten arbetar vi 
med komplexa system på kisel som sträcker sig från ren 
RF konstruktion på 2.4 CHZ via lågfrekvenskonstruktio-
neravtex A/D- och D/A- omvandlare till stora digitala 
block 

• Arbetet bedrivs i projektform där en grupp ansvarar 
för framtagandet av en krets, från systemstudier till färdig 
och verifierad produkt I arbetet ingår det att skriva speci
fikationer, samt att konstruera och verifiera kretsen. Hu
vuddelen av arbetet ligger på konstruktionssidan där vi 
arbetar med de senaste konstruktionsverktygen. 

Din bakgrund är civilingenjörsexamen, gärna med 
några års erfarenhet av elektronikkonstruktionsarbete. 
Har Du kunskaper om radiokonstruktion eller analog IC-
konstruktion är detta meriterande. Vi förutsätter att Du 
behärskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Martin Sallenhag, 046-19 34 30, martin.sal-
lenhag@ecs.ericsson.se. Ansökan: Mixed Signal ASIC 
Konstruktör, Ericsson Mobile Communications AB, Perso
nalenheten, 221 83 LUND 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Provplatskonstruktör 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med framtagning av prov
ningsplatser och provningssystem samt testbarhets-
granskning vid industrialisering av nya produkter, bevak

ning av provningstekniska synpunkter i samband med 
konstruktionsgenomgångar, dokumentering av provut
rustningar och testprogram, uppdatering och vård av be
fintlig provningsdokumentation. Vidare kommer du att 
arbeta med bevakning av utvecklingen inom området 
provningsteknik, utformning av testflöden för nya pro
dukter i samråd med processberedningen samt utvärder
ing och anskaffning av nya utrustningar samt framtag
ning av föreskrifter för handhavande. 

Vi söker dig som har högskoleutbildning, civilingenjör 
eller 120 poäng, med inriktning elektronik eller radio. Du 
har erfarenhet av radio- och RF-teknik, HW-konstruktion, 
verifiering av produkter, programmering i HP-VEE samt 
provningsberedning. Du är flexibel, analytisk, självgåen
de samt har lätt för att samarbeta. 

Kontakta: Eva Slivon Snis, 08-404 2908, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Provplatskon
struktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS add 
Mattsson, Box 11,164 93 Stockholm, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, STOCKHOLM 

Ericsson Radio Systems AB, VAS OperationsWe have ta
ken the better of the two worlds, the former Network In
telligence at BN and Value Added Services at BR, and 
merged them into PVAS: Product unit Value Added Servi
ces. With a broader product range, and truly converging 
services to offer, we are ready to conquer the minds of 
the telecom community. Supply S Support, located in 
Sweden, handles worldwide deliveries of Network Intelli
gence platforms and services. 

The VAS product area is an area where many new ap
plications and platforms are developed each year. Wor
king 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 S Support are now loo
king for new. 

VAS Third Party Platform 
Supply & Implementation 
Engineers 
# This area is an area where a lot will happen in the ne
ar future. New solutions with a mix of Infocom and Inter
net products are just around the comer. In order to pre
pare the organization for deliveries of new products and 
also to be able to handle today's products like SMAS, 

?A !\Vs> 

Don't know which 
way to go? 

We have taken the better of the two worlds, the former Network Intelli
gence at BN and Value Added Services at BR and merged them into 
PVAS: Product unit Voice Added Services. Our mission is to make sure 
that the VAS products are functioning in the customers network. 

Go with us! 
ERA Supply & Support are now looking for new... 

Supply Project Managers 
DT Engineers 
SAP Engineers 
SDP Engineers 
Support Engineers 
Supply Controller 

For more information about the positions look at the advertisements under heading; Teknik and Ekonomi E R I C S S O N ^ ^ 
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Chefer till Ericsson Utvecklings AB! 
Ericsson är den ledande leverantören i den nya tele-
komvärlden, med kommunikationslösningar där 
tele- och datateknik kombineras med friheten för 
användaren att vara mobil. Med över 100 000 med
arbetare i 140 länder underlättar Ericsson kommu
nikationen för sina kunder - nätoperatörer, andra 
leverantörer av teletjänster, företag och konsumen
ter — över hela världen. 

Ericsson Utvecklings AB (UAB) är en central 
utvecklingsenhet inom Ericsson. UAB:s cirka 2 000 
medarbetare finns i Älvsjö (HK), Östersund och 
Kista. Vi har ett nära samarbete med flera olika 
Ericssonbolag runt om i världen. 

Vi jobbar med forskning och utveckling av fasta 
och mobila system för publik telefoni. Även inom 
traditionell AXE hittar vi nya vägar. Vi har stort 
utrymme för innovationer som till exempel IPO-
NAX, ett IP-baserat koncept som möjliggör flera 
nya tjänster i hemmet och på nätet. Just nu arbetar 
vi t ex med att ta fram ett system där kretskopplad 
switching samordnas med IP-baserad paketkopp-
lingsteknik. 

Det är med andra ord mycket nytt och spän
nande som händer hos oss just nu. För att lyckas 
med våra åtaganden behöver vi fler kompetenta 
chefer. 

Vi söker nu dig som är redo att anta utmaning
en som sektionschef för någon av våra utvecklings
enheter. Du behöver vara erfaren inom arbetsom
rådet och gärna haft tidigare uppdrag i ledarbefatt-
ningar. Att arbeta i team och bjuda på dig själv och 
dina kunskaper är självklart för dig. Du är initiativ
rik, ambitiös, kundorienterad och gillar när det går 
undan. Att miljön är under kontinuerlig förändring 
är naturligt för dig och inget som gör dig otrygg. Vi 
har högt i tak och med dina framgångar kommer 
d u ständigt a t t möta och axla nya utmaningar. 

Tre Sektionschefer 
— Next Generation 

Management Products 
Adjunct Processor (AP) är den nya generationen av 
management-plattformar för koncernens satsningar 
på framtidens nätelement. APG40, som utvecklas 
just nu, kommet att ingå i både hybrid-switchar, 
mobila och fasta nät. Därefter väntar nya utmaningar 
som t ex att stödja UMTS/W-CDMA, GSM R9, 
m fl med ännu starkare lösningar att basera mana
gementfunktioner på. 

Inom avdelningen för AP Design utvecklar vi 
den plattform som krävs för att möta höga tillgäng
lighets- och hanteringskraven för krävande applika
tioner såsom Charging, Element Management och 
Statistics. Vi har just organiserat avdelningen i fler 
sektioner för att stå redo för den expansion som vän
tar oss. Det har då uppstått två möjligheter att leda 
ett gäng vars kännetecken är öppenhet, positivitet 
och hög kompetens inom öppna system. 

Du som kan IT-system och 
inköp av produkter! 

Sektionen Basic Platform ansvarar för de inköpta 
UNIX- och Windows NT-systemen samt "OS-nära" 
funktioner. På sektionen arbetar man med kravställ
ning och uppföljning mot leverantörer, design av 
funktioner i C++, verifiering av systemegenskaper 
och produkthantering. Du skall som chef kunna 
både tekniken i stort och att hantera leverantörer på 
ett affärsmässigt sätt. Du kommer behöva bygga 
upp ett stort kontaktnät vilket innebär en hel del 

kortvariga resor inom Europa och USA. En annan 
viktig uppgift är självklart att utveckla och stimu
lera medarbetarna till nya stordåd. 

Slår ditt hjärta 
för design av öppna system? 
Sektionen Middleware ansvarar för utveckling av 
middleware i AP-plattformen, i huvudsak de styr-
och övervakningsfunktionet som krävs för att på ett 
bra sätt stödja applikationer baserade på AP. 
Sektionen arbetar med mjukvarudesign och funk
tionstest, med C++ som främsta programspråk. Vi 
söker dig som har erfarenhet av programvaruut
veckling i UNIX-/Windows NT-miljö och som 
idag jobbar som projektledare/teamledare/linjechef 
och vill ta ett steg till i din utveckling. Med
arbetarna är en blandning av erfarna och nyutexa
minerade, vars stora kompetens skall stimuleras av 
nya utmaningar! 

Är du den målinriktade och ledande person som 
vill vara med och forma framtidens management
system för Ericsson så tveka inte att ta kontakt. 

Kontaktperson: 
Mats Nordahl (Avdelningschef), tel 08-727 39 56 
e-mail: mats.nordahl@uab.ericsson.se 

Från idé till CD 
Vi är avdelningen som bygger applikationerna som 
kunden ser och dagligen använder för sin drift av 
Ericssons telekom-plattformar. Vi är det lilla före
taget i företaget med produktutveckling från idé till 
CD. För våra kunder är det viktigt med korta led
tider och flexibilitet i projekten. 

Vi är stolta för våra produkter och vår ambition 
är att utveckla nya effektiva verktyg till våra kun
der. Varje ny applikation har unika förutsättningar 
och krav. Vi anpassar metoder och verktyg efter 
uppgiften och naturliga komponenter hos oss är 
C++, Java, RMI, Corba, COM+, XML, WWW, 
m.m. Vår primära utvecklingsmiljö är Windows 
N T vilket ger oss stora fördelar som du definitivt 
kommer att uppskatta. Vi tror också starkt på en 
modell med små projekt och ett stort inslag av eget 
ansvar. 

Vi söker efter dig som vill anta utmaningen 
som sektionschef för en av våra två utvecklingsen
heter. Du behöver vara erfaren inom modern mjuk-
varukonstruktion och haft tidigare uppdrag i ledar-
befattningar. 

Tycker du att detta låter intressant, så tveka 

Kontaktperson: 
Christer Fryxell (Avdelningschef), tel 08-727 56 97 
e-mail: christer.fryxell@uab.ericsson.se 

Arbeta med 
spjutspetsteknologi inom 

mikrodatorområdet ? 
Inom enheten High-End processors har den nya 
avdelningen System Processors ansvarar för att 
utveckla datorplattformar för applikationer som 
kräver hög prestanda och hög tillgänglighet. Vi 
baserar våra produkter på kombination av kommer
siell mikrodatorteknik, standard operativsystem och 
egenutvecklade systemkomponenter. De två vik
tigaste produkter vi idag arbetar med är nästa gene
rations Centralprocessor för AXE och maskinvaran 

för tillämpningsplattformen NSP som bygger på 
Ericsson Urvecklings AB:s Operativsystem 
TelORB. 

En Sektionschef 
— System Processors System 

Management 
Sektionen ansvarar för systemarkitekturen och egen
skaperna (kapacitet och robusthet) för avdelningens 
produkter. Sektionen ansvarar för avdelningens tek-
nikplan och införandet av nya och kommersiellt 
gångbara teknologier i våra produkter. Arbetet på 
avdelningen präglas av en kombination av teori och 
praktik vilket innebär att sektionens medlemmar 
har ett nära samarbete med konstruktionssektionerna. 

Som chef för sektionen skall du utveckla verk
samheten så att enheten har spetskompetens inom 
högprestanda datorsystem, mikroprocessor arkitek
tur, realtidsoperativsystem samt multiprocessor-
system. Du skall utveckla vårt samarbete med våra 
partners inom datorindustrin, andra Ericsson bolag 
och högskolor. 

Du har erfarenhet av produktutveckling av 
datorsystem. Du skall ha förmåga att leda en verk
samhet som är under förändring samt att införa nya 
idéer. Din sociala kompetens ät viktig eftersom vi 
arbetar nära tillsammans med betydande företag 
inom datorindustrin. 

Har du kvalifikationerna så har DU en spän
nande utmaning framför dig! 

Kontaktperson: 
Joakim Leche (Avdelningschef), tel 08-727 40 54 
e-mail: joakim.leche@uab.ericsson.se 

Har du frågor så kontakta gärna ovanstående per
soner eller Per-Göran Månsson på Personalavdel
ningen, tel 08-727 32 61 
e-mail: per-goran.mansson®uab.ericsson.se 

Ansökan skickar du till: 

birgitta.friis@uab.ericsson.se ellet 
Ericsson Urvecklings AB 
Att: Birgitta Friis 
Personalavdelningen 
Box 1505 
125 25 Älvsjö 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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SDP and SCP-C we need more people with Unix and In
ternet background. 

We believe that you are a team worker who likes chal
lenges. If you are already familiar with Ericsson's IN plat
forms it is of course a plus, but the most important thing 
is that you have Unix and internet background and that 
you are eager to learn more about Ericsson's IN plat
forms and applications. 

We believe that you have either worked in the area for 
several years or that you are eager to leam 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. 

Contact: Kristina Killström (manager - Stockholm), +46 
8 719 2923,Mobile: +46 70 213 2923, kristina.kill-
strom@ericsson.com, Lennart Pihl (manager - Stock
holm), +46 8 719 8522 .Mobile: +46 70 519 8522, len-
nartpihl@etx.ericsson.se, Linda Thomassen (manager -
Karlstad), +46 54 19 3693, Mobile: +46 70 624 5095, 
linda.thomassen@ericsson.com Application: VAS PLAT
FORM SUPPLY & IMPL ENGINEERS, Ericsson Radio 
Systems AB, HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCK
HOLM, tanja.adell@era.ericsson.se. 
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ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

EMC & Signal integrity 
Manager 
The department Systems Properties Technology in Älv
sjö is looking for a Manager. The department is part of 
the Supply £ TT organization and we are working with 
services and competence in building systems, building 
practices, Environmental management, product safety, 
reliability, heat-transfer and standards. You will be re
sponsible for a unit working with EMC signal integrity 
and overvoltage. 

• The person we are looking for must be result oriented 
and be able to work independently and structured. Ex
cellent writing and communication in English is required. 
Suitable education is a Masters Degreee in Engineering. 
For this position, experience from HW-design and/or ve
rification and test of EMC signal integrity or overvoltage 
is qualifying. Knowledege of product management or 
project leading is an advantage. 

Contact: Jörgen Hedenström, 08-719 2158, jorgen.he-
denstromoietx.ericsson.se, Sara Lysell, Human Resour
ces, 08-719 4607, sara.fysell@etx.ericsson.se. Applica
tion: EMC & Signal integrity Manager, Ericsson Telecom 
AB, KK/DST/UP, 126 25 STOCKHOLM, 
sararyseU@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Gruppchef prod.teknik 
Kista och sysselsätter omkring 800 personer av totalt ca 
1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens 
huvudsakliga verksamhet år tillverkning av radiobassta
tioner till mobilnät 

• Som chef för sektionen tillverkningsteknik kommer du 
att ansvara för att leda och fördela arbetet utveckla per
sonalens kompetens samt övriga uppgifter som åligger 
en gruppchef. Sektionen tillverkningsteknik ansvarar för 
testteknik/elektronik- och programvaruutveckling. 

Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning tele el
ler motsvarande. Du har erfarenhet av chefsarbete alter
nativt projektledning, konstruktion av hård- och mjukva
ra samt testutveckling inom produktionsteknik. Har du 
även erfarenhet av Telecom och RF-teknik är detta en 
merit Som person är du strukturerad och kreativ. Du har 
ett drivande arbetssätt och kan motivera och entusias
mera dina medarbetare samt har lätt för att se helheten. 

Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 3951, Bo Gunnarsson, 
08-404 6624, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 
1539. Ansökan: Gruppchef prod.teknik, Ericsson Radio 
Access AB, KI/RSA/HPS Ckki Mattsson, Box 11,164 93 
Stockholm, christina.matt5son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Integration & Verifiering 
Vill du delta i en av Ericssons största satsningar genom 
tiderna? Stora resurser ägnas åt utvecklingen av nya 
system, radiobaser och produkter inom Ericssons version 
av tredje generationens mobihetefonisystem UMTS. 
Systemen bygger på bredbandig CDMA(WCDMA) radio
teknologi och ATM transmission. 

• Till utvecklingsenheten för Radio Network Controller 
(RNQ i Kista, söker vi nu ytteriigare förstärkningar inom 
Integration & verifiering. RNC nodens uppgift är bl.a. 
kontroll av radionät mobila terminaler, samt kommuni
kationen med telefoni- och data näten. 

Vi söker personer med kompetens inom bl a följande 
områden: Program produktion (object bme/Clearcase). 
Support av testmiljo/testverktyg. Metoder/hjälpmedel. 
Unix. TCM. Trouble shooting. 

Kontakta: Bo Wessel, Tel 08-404 54 50, 
bo.wessel@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1240, Ericsson 

Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stock
holm, .Ansökan: .PU-WRNä>era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Utv.ingenjör 
test/mätteknik hårdvara 
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med utveckling av testplatt
form, hårdvara, mätmetoder o dyl. I arbetsuppgifterna in
går även att bevaka utvecklingen inom området test nya 
produktkrav, nya tekniska möjligheter samt att 
driva/medverka i interna teknikprojekt i samarbete med 
övriga produktionstekniska avdelningar, utvecklingsfunk
tioner och externa leverantörer. 

VI söker dig som är civilingenjör med inriktning 
elektronik eller motsvarande. Du har erfarenhet av 
elektronikkonstruktion, testutveckling och mätteknik Har 
du även erfarenhet av projektledning och RF-teknik är 
detta meriterande. Som person är du konstruktiv, har för
måga att leda teknikprojekt samt har en god samarbets
förmåga. 

Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 3951, Bo Gunnarsson, 
08-404 6624, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-
7641539. Ansökan: Utv.ingenjör test/mätteknik hårdvara, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, 
Box 11,164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Configuration Manager 
Vi år ett BSC designkontor som utvecklar BSC-applikatio-
ner i traditionell AXE-10 miljö samt i framtidens IP-base-
rade CSM-system (Core BSS). Vi arbetar med flera pa
rallella utvecklingsprojekt och måste hela tiden vara 
öppna för nya krav och lösningar. Det innebär att kon
troll och styrning av vår totala konfiguration (produkt
portfölj) är mycket viktigt 

• Därför söker vi en Configuration Manager att ge an
svaret till för vår konfigurationskontroll inom linjen. Det 
innebär: Att definiera och förbättra våra rutiner och verk
tyg för konfigurationskontroll. Att ha en helhetsbild över 
all konfigurationsstyrning på avdelningen. Att koordinera 
arbete och information inom området konfigurations
kontroll. Tex. mellan projektens Configuration Managers. 
Att aktivt deltaga I vårt förbättringsarbete och vara med 
och införa nyheter som tex. Daily Build' och Auto tesf. 

VI söker dig med ordningssinne och samarbetsförmå
ga, som kan se helheten (Från krav tom förvaltning) och 
som kan komma upp med egna idéer. Tidigare känne
dom av GSM och telekommunikation är bara positivt VI 
vill ha Din ansökan så snart som möjligt 

Kontakta: Magnus Kempe, 013-284853, magnus.kem-
pe@era.ericsson.se. Ansökan: 99-58 B, Ericsson Radio 
Systems AB, Thomas Ask LVA/FH, Box 1248, 581 12 
LINKÖPING, thomas.ask@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Enheten för Digitalelektronik och Testsystem FN/B, sö
ker: 

Enhetschef Konstruktion, 
FN/BKC 
• VI söker dig som vill vara chef och leda en konstruk
tionsgrupp. Du kommer att arbeta i en stimulerande och 
utvecklande miljö där den personalsociala trivseln ges 
stort utrymme. 

FN-divisionen ansvarar för utveckling av nosradar och 
datorsystem för bland annat JAS och Viggen. FN/B arbe
tar med utveckling av datorplattformar för inbyggda real
tidssystem. VI är kompetenscenter för avancerad digitale
lektronik samt testsystem och är idag ca 50 personer or
ganiserade i sex enheter. FN/BK utvecklar maskinnära 
programvara för olika typer av realtidssystem. Främst för 
JAS och Erieye men även åt andra projekt inom EMW 
och koncernen. 

Som chef förväntas du bl a ansvara för: kompetensut
veckling av medarbetarna, att enhetens åtagande gente
mot olika projekt uppfylls, informationsspridning inom 
gruppen, rekrytering och introduktion av medarbetare. 
Uppgifterna är omväxlande och spänner från rent teknis
ka till administrativa. 

Både teknisk och social kompetens är viktig i rollen 
som chef. Samarbetsförmåga, flexibilitet och intresse av 
att arbeta med människor är nödvändiga egenskaper. Er
farenhet inom teknikområdet är mycket önskvärt 

Kontakta: Thomas Andersson, 031-747 1187 
thomas.andersson@emw.ericsson.se. Ansökan: ENHET
SCHEF KONSTRUKTION, ref nr 99-156, Ericsson Microwa
ve Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Möln
dal 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KUMLA 

Testingenjör 
Technical Preparation tillhör avdelningen Technical De
velopment Europe som bl a ansvarar för att Ericssons 
konsumentprodukter för den europeiska och asiatiska 
marknaden anpassas för och bereds in i det existerande 
servicekonceptet 

• Som testingenjör kommer Du att utveckla testkoncept 
för nya och existerande konsumentprodukter, såväl 
mjukvara som hårdvara. Du kommer att delta i projektar
bete för nya produkter. Arbetet är förenat med visst re
sande och många interna och externa kontakter. 

Vi söker Dig som har teknisk högskoleutbildning eller 
motsvarande. Du bör ha erfarenhet av programmering i 
C++, samt erfarenhet av elektronik, radioteknik och mät
teknik. Har Du kunskaper i Java eller Delphi är det en 
merit För att trivas hos oss bör Du vara målinriktad och 
drivande. 

Du ska tycka om att arbeta såväl självständigt som i 
grupp. Du gillar att arbeta i ett högt tempo och Du är in
tresserad av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. 
Då vi arbetar i en internationell miljö med många exter
na kontakter förutsätter vi att Du behärskar engelska i tal 
och skrift 

Kontakta: Stefan Knutson, 019-58 40 75,070 - 5631753, 
Stefan.Knutson@ecs.ericsson.se, Per-Ola Karlsson, 019 -
58 46 22,070 - 592 9647, per-ola.karlsson@ecs.erics-
son.se. Ansökan: Ericsson Mobile Communications AB, 
CP/TH Gwen Anderson, Box 901 KUMLA, gwen.ander-
son@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Teknik-Mjukvara 
Business unit Home Communications within Ericsson 
Business Segment Consumer Products in Kista are loo
king far Software Engineers. BU Home Communications 
develop home communication products of the future. 
We work in an exciting environment with the latest tech
nologies and products. The platforms and operating 
systems we use vary from one product to another and 
from time to time. Our work includes all aspects of sof
tware development: responsibility can vary from pro
gramming to managing a whole area in the develop
ment procedure. 

• You are a flexible programmer who sees a challenge 
in every problem. Preferably, You have a university back
ground with a degree in programming our System De
sign. You have experience in several program languages 
as well as object oriented design and programming. Pre
ferably, you also have experience in UML and Rational 
Rose. 

In your work you have the ability to put yourself in the 
position of the enduser/consumer and you have a creati
ve personality. We also need you to speak and write Eng
lish fluently. 

Contact Mickey Nasiri, +46 8 404 55 91, mobile: +46 
70 319 38 61. Application: Teknik-Mjukvara, Ericsson Mo
bile Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 
164 80 Stockholm, Gunn.Sahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Två systemingenjörer 
• Inom systemsektionen RT/TF Traffic söker vi två syste
mingenjörer för systemering av tredje generationens mo-
biltelefoni med inriktning mot protokollutveckling. 

Systemingenjör - protokoll metodik. VI söker dig som 
är intresserad av att arbeta med utveckling av metodik 
för protokollutveckling - allt från tidiga faser med krav-
ställning 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 standardiser
ing och produktutveckling. 

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

Systemingenjör - protokoll specificering och analys 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir tekniskt analy

sarbete, kravspecificering och funktionsfördelning för att 
implementera och stödja de protokoll som tas fram in
om standardiseringen för vår interna produktutveckling. 
Du kommer också att arbeta med karakteristik, definier-
ing och funktionsfördelning för att stödja olika typer av 
bärare för radio-nätet 

Intressanta kompetensområden: Protokoll utveckling. 
Kravställning, spårbarhet Funktionsspecrficering och 
uppdelning. 

För båda tjänsterna söker vi dig som är civilingenjör el
ler motsvarande och har arbetat med protokollutveckling 
eller systemering. VI ser gäma att du har en bakgrund in
om mobiftelefoni och har erfarenhet av liknande arbete 
inom GSM/PDC/D-AMPS. 

För att passa för tjänsterna bör du vara analytisk, dri
vande, initiativrik och ha lätt för att samarbeta. Goda 

kunskaper i engelska är ett krav eftersom arbetet bedrivs 
i internationella grupper. 

Kontakta: Maria Hultström, Tel 08-585 319 52, 
maria.hultstrom@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1212 re
sp R/H1213, Ericsson Radio Systems AB, ERA/R/HS Inger 
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM,. Ansökan: PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

We are part of Product Unit BSS and work with system 
design of our GSM BSS (Base Station System). The Base 
Station Controller (BSC), Base Transceiver Station (BTS) 
and Operation and Support System (OSS) is included in 
BSS. Our responsibility is operation and maintenance of 
BSS. We now look for an engineer ready for new chal
lenges working with early system design. 

System Designers BSS 
System Management, 
O&M Design 
• Would you like to join us and develop future opera
tion and maintenance functionality for the GSM network, 
including support for the operator processes using latest 
technology? 

The job includes participating in worid wide develop
ment projects, customer presentations, prestudy leader
ship, requirement definition and co-ordination between 
different Ericsson companies. Three years of relevant 
work expirence is required. Previous operator, GSM 
system test or software design experiences are conside
red an additional qualification. An extensive educational 
program is included. 

Contact: Björn Trollsås, +46 8 404 7356, bjorn.troll-
sas@era.ericsson.se. Application: System Designer, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Alm blad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Team leader för 
Layoutgruppen 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimat- och energiöver
vakningssystem samt energirelaterade tjänster. Till pro
duktenheten Power Systems och sektionen Utveckling 
och Konstruktion söker vi en Team leader för tayout-
gruppen. I gruppens arbete ingår nykonstruktion, ut
veckling och rationalisering av kretskortslayouter till 
kraftsystem samt dokumentation av detta. 

• Önskvärda kvalifikationer är högskoleingenjör eller 
gymnasieingenjör med erfarenhet av layoutkonstruktion, 
bägge med inriktning på elektronik gärna kunnig i EMC. 
Kraftkonstruktion är meriterande liksom Ericssons doku-
mentationssätt Arbetet sker till stor del i projektform, 
med stora kontaktytor tex: konstruktörer, produktled
ning leverantörer och produktion, därför är det av vikt 
att du har god samarbetsförmåga. Ericssons koncern-
språk är engelska därför måste du behärska såväl svens
ka som engelska i tal och skrift 

Kontakta: Göran Rundkvist 08-721 60 44, goran.rund-
kvist@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, personal, 08-
721 6708, cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99080, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin 
Engh, 164 81 KISTA - STOCKHOLM, cv.energy@eka.erics-
son.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Layoutkonstruktör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj-
ningsutrustningar och -system, klimat- och energiöver
vakningssystem samt energirelaterade tjänster. Till pro
duktenheten Power Systems och sektionen Utveckling 
och Konstruktion söker vi en layoutkonstruktör får ström
försörjningsutrustning inom företrädesvis radio- och te-
lekomsektorerna. 

• I arbetet ingår nykonstruktion, utveckling och rationa
lisering av kretskortslayouter till kraftsystem samt doku
mentation av detta. 

Önskvärda kvalifikationer är att du har tekniskt gymna
sium med Efteknisk inriktning och erfarenhet av layout
konstruktion, alternativt akademisk utbildning med spe
cialitet elektronik gäma kunnig i EMC Kraftkonstruktion 
är meriterande. Arbetet sker till stor del i projektform, 
med stora kontaktytor tex: konstruktörer, produktled
ning, leverantörer och produktion, därför är det av vikt 
att du har god samarbetsförmåga. VI använder moderna 
CAD-hjälpmedel därför är stor datorvana ett krav. Erics
sons koncernspråk är engelska därför måste du behärska 
såväl svenska som engelska i tal och skrift 

Kontakta: Göran Rundkvist 08-721 60 44, goran.rund-
kvist@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, 08-721 6708, 
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cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: K99079, 
Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 
81 KISTA - STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Technical Writer 
Our unit is responsible for Product Marketing oftheBSS 
(Base Station Systems) and OSS (Operation and Sup
port System) part of Ericsson's CSM system. Our mission 
is to support our Market Units and ensure that our custo
mers understand the full value ofBSS and OSS offer
ings. This includes defining argumentation for our pro
ducts, performing presentations to customers and local 
companies and managing the PU BSS market communi
cation world wide. 

• We are experiencing a growing need for our services 
related to increased competition in the market and the 
introduction of Extranet as a marketing tool, and need to 
reinforce our team with a technical writer who will also 
be given overall responsibility for the quality and structu
re of our written material. 

Qualifications and experience needed indude docu
mented experience of technical and commercial writing, 
a technical understanding of basic telecom issues and a 
market orientation. Last but not least, you need to be a 
teamworker and fully master the english language. 

Contact: Fredrik Wallgren, fredrik.wallgrengera.erics-
son.se. Application: Technical Writer, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almbladigera.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS 
KURVA 

Applikationsingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övervakningssystem för telekommunikation. 

• Enheten Energy Management söker en applikation
singenjör som skall fungera som teknikstöd till våra 
marknadsansvariga och produktchefer. Arbetet innebär 
att installera och driftsätta kundspecifika EnergyMaster-
system i vårt laboratorium samt verifiera och dokumen
tera att dessa fungerar enligt kundens önskemål. Arbetet 
innebär en del resor. 

Önskvärda kvalifikationer är gymnasieingenjör (el/te-
le) gärna i kombination med vidareutbildning inom pro
grammering. Ericssonerfarenhet är meriterande. Engels
ka behärskar du flytande i tal och skrift Som person är 
du noggrann, stresstålig och har god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Robert Wikström, 08-721 61 41, RobertWik-
ström@eka.ericsson.se, iohn Gustafsson, 08-721 67 23, 
John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: Applikations 
ingenjör KK99081, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Teamleader Software 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övervakningssystem för telekommunikation. 

• Enheten Energy Management söker teamleaders för 
mjukvarukonstruktion. Tjänsten innefattar både kon
struktionsarbete och teamleaderarbete. Befattningen in
nebär att leda och bygga upp en grupp med program-
varukonstruktörer i en expanderande organisation där 
du har stor möjlighet att påverka. Våra produkter innefat
tar datorbaserade övervakningssystem för bla klimat och 
strömförsörjningsutrustning för telefoni. Tillämpningarna 
är så pass enkla att förstå att man ser sin del i systemet 
och kan förstå helheten. 

önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexamen med 
erfarenhet inom programvarukonstruktion gärna i in
byggda (embedded) system alternativt applikationer i 
UNIX. Som person är du drivande, resultatinriktad samt 
har förmåga att entusiasmera personal och skapa lag
känsla. Engelska behärskar du flytande i tal och skrift 

Kontakta: Ola Lundin, 08-721 67 96, 
Ola.Lundin@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 67 
23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: Teamlea
der Software K97047, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Cellplanerare - Radionät 
På sektionen för radionätplanering skapas morgonda
gens mobiltelefonnät. Arbetet innebär att med utgångs
punkt från kundemas krav planera ett nät med avseen
de på täckning, kapacitet och kvalitet Dessutom måste 
vårt närförslag vara kostnadseffekuvt för att gynna våra 

kunder. Förutom tekniskt stöd vid offerter medverkar vi 
vid utbyggnad av befintliga system Uppdrag kan kom
ma från hela världen men främst från våra mark
nadsområden som är Afrika, Mellanöstern och Östeuro
pa inkl stater i fd Sovjetunionen. Vi arbetar främst med 
CSM900/I800 och NMTmen även med andra mobilte
lefonsystem som TACS och PCS 1900. 

• Det inrtiella planeringsarbetet sker normal i Sverige 
och består av: Trafikdimensionering. Frekvensplanering. 
Prediktering av radiotäckning. I ett senare skede följs 
detta av en kortare eller längre peroiod i utlandet där vi 
har fältaktiviteter som: Survey av basstationsplatser. Ra
diomätningar. Tuning av nätet Arbetet är internationellt 
inriktat och du kommer att behöva resa även med kort 
varsel. 

VI söker ingenjörer med erfarenhet inom radio- och 
telekommunikation. Koncemspråket är engelska och 
kunskaper i ytterligare språk är en merit Arbetet är vit
tomspännande och ger en god inblick i olika verksamhe
ter inom mobiltelefonibranschen. Detta ställer krav på 
dig inte bara i tekniska kunskaper utan även förståelse 
för interna och externa kunders krav, kultur mm. Vi kan 
erbjuda dig ett lärorikt och tidvis hektiskt jobb. 

Kontakta: Anders Eltvik, 08-404 5298, Sture Nilsson, 08-
764 1632. Ansökan: CELLPLANERARE-RADIONÄT, Erics
son Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Siw-Britt Johans
son, 164 80 STOCKHOLM, Siw-
BrittJohansson.@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Verkstadssektionschef 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energireloterade tjänster. 

• Till vår enhet Soucing & Support söker vi en verkstads
sektionschef. Versktaden, med sina 13 anställda, svarar 
för teknisk support till våra forsknings och utvecklingsen
heter genom att ta fram prototyper och modeller. Visst 
stöd ges även till vår försäljningsavdelning i form av ut
ställningar och specialbyggen. Som versktadschef har du 
bugdet och planeringsansvar för verksamheten. Du har 
även personalansvar. 

VI tror att du har erfarenhet av arbete i personalledan
de befattning. Du har en mellaningenjörsutbildning eller 
möjligen gymnasieingenjörsexamen med lång erfaren
het av konstruktion. Då verksamheten är en service orga
nisation bör du vara serviceminded och utåtriktad. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, 
Dag.Hassler@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 8-721 67 
23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: verk
stadssektionschef K990S8, Ericsson Components AB, 
Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
STOCKHOLM, Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Package Development is a part of the new 
Swithing Platform Development and Supply Unit at CSM 
Systems. We are responsible for developing product 
packages for PU BSS, CSS, VAS and NMT. During the last 
years we have developed a succesfull concept as a part 
of the World Class Supply program. Up to date close to I 
000 of our standard packages have been shipped to our 
customers. Now we need to strengthen our organisation 
to continue to develop both the packaging concept and 
the products, to support the challenges given by R8, R9, 
Core BSS and TTC Global. 

Our target is to have the product range needed to 
support sales and delivery of complete switch sites. To
day we have packages for Power, Cooling, DDF and ex
ternal cables. In TTC Global we have defined they way 
forward. Now it's time to establish the organisation, defi
ne which products it shall cover and bring forward the 
products needed together with our suppliers. 

Product Manager 
• You are business oriented with experience/knowled
ge of what is needed to get a switch site that will be 
world dass. 

A background in HW Sales Support, Engineering 
and/or product management is relevant 

Node Design 
• Our core products today are the MSC, BSC and GSP 
(HLR and IN) order objects. They are developed in coo
peration with the Strategic Produd Managers, SPM, the 
Node Produdion Centers in Katrineholm and Östersund, 
Implementation Services - LVZ, Logistics Management, 
LVT/L, and Spare Parts, LY. We are responsible for crea
ting, releasing and maintaining the products in PRIM and 
PCAT. 

MSC responsible 
• The Order Objed responsible is the Operative Produd 
Manager for the MSC You have good technical knowled
ge of the MSC enjoy leading cross-functional teams and 

have leadership qualities. A background in technical sa
les support, IE/DT or SS/MSC verification is relevant You 
have an engineering degree or equivalent experience. 

Configuration Management 
responsible 
• is operatively responsible for the change control and 
follow up for the development projects and maintenan
ce. It indudes an active role in the Change Control 
Board, CCB, and proactive work with improving the way 
we handle CM. A background in CM and/or produd ad
ministration is a plus. A strong sense of order and capa
bility to cooperate with others is a must 

Product Handling 
• Efficient produd administration is a key to the success 
of our concept We work with PRIM and PCAT, GSM 
system's WEB-based produd database. You have been 
responsible for products in PRIM and understand the ba
sics of release handling and produd structures. You en
joy working in development projects with challenging ti
me schedules, and are prepared to make the efforts nee
ded to get PRA in time when needed. A strong sense for 
order and a customer oriented mind is necessary. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrikhass-
ler@era.ericssson.se. Application: Node Design, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kersrjn.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Future GSM S UMTS Infrastructure 

Would you like to work with Ericsson's future 
GSM/UMTS infrastructure products or architecture? 
ERA/LVT/I is a newly created unit within GSM systems, 
situated in Kista. We now have positions open in the fol
lowing areas. 

Network topology 
• With the introduction of ATM/IP transmission techni
ques into GSM/UMTS, the network architecture and to
pology is considerably altered. Our unit will build up a 
network architecture and topology team, with a main 
task to analyse the characteristics and work on the deve
lopment of new network topologies for GSM/UMTS. As a 
system engineer, Network Topology, you will work on 
modelling and simulations of these new networks. 

We are also looking for a, team leader, for the network 
topology team, currently consisting of two persons. As a 
team leader for network topology you have adequate 
technical knowledge from a similar area, not necessarily 
from mobile systems, and at the same time you are in
terested in a work leading position. 

Site Solutions 
• With the introduction of packet based backbone 
networks and the continuous rationalisation of HW, the 
physical site will play an increasingly important role in 
the development of new GSM platform products. As a 
system engineer, Site Solutions, your task will be to de
velop the systems solutions for the Ericsson GSM/UMTS 
sites. You will also be responsible for the related site 
evolution road maps, as well as the related requirements 
on the GSM/UMTS platform produd development 

Standard Configurations 
• Today virtually all new BSC and MSC HW platforms 
within GSM systems are sold as produd packages, and 
the future success of the GSM/UMTS produd packages 
is crucial, both for the sales and for the supply organisa
tions. As a systems engineer on, Standard Configura
tions, you will be directly responsible for complete 
systems work on the produd packages, induding the 
produd specifications for future platform products 
within GSM Systems. 

Cost engineering 
• As a systems engineer on, Cost Engineering, you will 
be responsible for cost calculations in the areas of ma
nufacturing cost, cost of ownership etc, for the 
GSM/UMTS platform products. You will also be involved 
in, or responsible for, development of new measure
ments in this area. Today, an extremely vital question for 
GSM systems is the level of standardisation of our switch 
products, and your first task on development of new 
measurements will be in this area. 

Contact: Patrik Birgersson, +46 8 585 31598, patrikbir-
gersson@era.ericsson.se, Johan Mattsson, +46 8 404 
7298, johan.mattsson@era.ericsson.se. Application: Futu
re GSM & UMTS Infrastructure, Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Verifieringsingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telecommunication såsom strömförsörj

ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energireloterade tjänster. 

• Enheten Energy Management söker en Verifiering
singenjör. Du kommer att ingå i en verifieringsenhet med 
huvuduppgift att systemverifiera våra produkter. I arbet
suppgifterna ingår verifiering på systemnivå, framtagan
de av verifieringspecar, samt ständig utveckling av verifi-
eringsmiljön. Verifieringen sker i projektform varför kon
takten med konstruktions och produktenheterna är vik
tig. Systemen som verifieras tillhör vårt EEM-system för 
övervakning och styrning av kraft och klimat i olika tele-
tillämpningar. 

önskvärda kvalifikationer är civil- eller högskoleingen
jörsexamen. Då alla de aktuella systemen är program-
varubaserade är de en fördel om du har erfarenhet av 
programvarukonstruktion. Arbete med systemverifiering 
och uppbyggnad av verifieringsmiljöer är meriterande. 
Som person är du stresstålig noggran och har god sa
marbetsförmåga. VI ser gärna att du har driv och en vilja 
att utvecklas som person då vi har stort utrymme för din 
personliga utveckling hos oss. 

Kontakta: Fredrik Hovland, 08-721 67 11, FredrikHov-
land@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal), 08-
721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K96090, Ericsson Components AB, Energy Systems 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, Cv.Ener-
gy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Manager, 
ANx Systems Management 
Internet and new media services put the access network 
in focus when entering the next century. New applica
tions focusing on teleworking, and high speed data in
terconnection between remote offices requires high 
speed data communication and multi-service multiplex
ing in the access network. 

Ericssons ATM based access network system (ANx) is 
designed for meeting those requirements offering a flex
ible platform suitable for different access network me
dia, such as pair cables, optical fiber cables or radio 
links. Current focus is on xDSL (x Digital Subscriber Li
ne). 

• We are looking for an experienced manager to our 
systems management unit with currently up to 20 highly 
skilled systems managers. To be successful in this role a 
good management track record as well as a solid techni
cal interest are crucial. 

Experience in datacom (ATM and TCP/IP), produd de
velopment/systems management and access networks 
are seen as important 

Contact: Claes Hagel, General Manager SPU ANX, 08-
719 8515, daes.hagel@etxericsson.se, Ame Wallers, Ac
ting manager ANx Systems Management, 08-719 6636, 
arne.wallers@etx.ericsson.se, Catarina Larson Åstrand, 
Human Resources, 08-719 0836, catarina.larson-
astrand@etxericsson.se. Application: MANAGER ANx 
SYSTEMS MANAGEMENT, margareta.bringby@etxerics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Utvecklingsansvarig till 
ERA/KV 
Inom enheten Business Innovation, som år en del av 
New and Special Business, kommer vi att starta en verk
samhet för att erbjuda marknaden Internet-access via 
kabel för höga överföringshastigheter. Verksamheten 
kommer att organiseras i formen av en egen enhet med 
struktur liknande ett småföretags, där vi drar nytta både 
av det lilla företagets småskalighet och korta beslutsvä
gar men även av det stora företagets namn och resur
ser. 

Tekniken baseras på en patentsökt lösning och de 
första produkterna närmar sig slutfasen. 

• Nu söker vi en utvecklingsansvarig för dessa produk
ter. Vi erbjuder möjligheten att vara med om att bygga 
upp ett nytt verioamhetsområde från grunden, och ta ett 
tekniskt helhetsansvar från idéstadiet till leverans av far-
digproducerad produkt. Ett arbete där du överblickar ett 
stort tekniskt område och har stor frihet att själv välja vä
gen fram till resultat. 

Dina arbetsuppgifter blir att: leda fortsatt produktut
veckling, titta på de tekniska möjligheterna till utvidgning 
av produkter och tjänster, ansvara för produktion, sköta 
kontakter och upphandlingar med konsulter och under
leverantörer, ansvara för produktens dokumentation, sa
marbeta med marknadssidan vid kundkontakter. 

Arbetet omfattar resor i viss utsträckning. 
Den person vi söker bör ha ett antal av nedanstående 

meriter/erfarenheter: Civilingenjör eller motsvarande. 
God färdighet i engelska, talad och skriftlig. Kännedom 
om Ericssons system som PRIM etc Drivande. Resulta
tinriktad. Vilja att vara med om att bygga upp en ny verk
samhet - entreprenörsanda. 

Erfarenhet av: Internet Applikationer. Ethernet Nät
verk. Radio, filterproduktutveckling, produktion/produk-
tionsberedningarbete i mindre företag. Oavsett om du är 
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äldre och erfaren eller ung och vill mera, är du välkom
men att kontakta: 

Kontakta: Staffan Söderlund, 0708 80 85 86, staffan.so-
derlund@era.ericsson.se. Ansökan: Utvecklingsansvarig 
till ERA/KV, ricsson Radio Systems AB, SC/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglofigera.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Teknikenheten söker nya medarbetare. Vid Linköping 
Supply Unit sker industrialisering, verifiering, produktion 
samt distribution av mobiltelefoner och terminaler. Det 
är en integrerad anläggning som arbetar inom hela för
ädlingskedjan från teknikverifiering via inköp av kompo
nenter till distribution av färdig produkt Antal anställda 
på Ericsson Mobile Communications AB i Linköping är 
1600 personer. Inom teknikenheten industrialiseras nya 
produkter för tillverkning i Linköping Supply Unit eller 
annan tillverkningsenhet Ericsson Mobile Communica
tions AB är just nu inne i ett mycket expansivt och spän
nande skede och är idag världsledande inom mobirtele-
foni. Framtiden kommer att erbjuda nya spännande ut
maningar för hela företaget men speciellt för dem som 
arbetar hos oss inom teknikenheten i Linköping. 

Produktionstekniker 
• Slutmontering, Testhantering och PackCM/TMA Final 
Assembly inom avdelningen för Produktionsteknik behö
ver förstärkas med en produktionstekniker med inrikt
ning mot utrustningar för slutmontering, testhantering 
och paketering. 

Arbetet innebär industrialisering av nya produkter, vil
ket bland annat innebär att befintliga och nya produk
tionsutrustningar skall anpassas till nya produkter och 
förutsättningar. Flertalet produkter produceras i stora vo
lymer varför industrialisering sker med avseende pä au
tomatisk montering/test. Tyngdpunkten för detta arbete 
ligger pä produkternas mekaniska interface varför in
dustrialiseringen utförs i nära samarbete med meka-
nikverifieringsansvariga för produkterna. Ansvarig för ut
vecklingen av produktens produktionsprocess ansvarar 
för att befintliga och nya produktionsutrustningar uppfyl
ler ställda krav och mél. Arbetet innebär även att efter 
slutförd industrialisering (under serieproduktion) tillsam
mans med mekanikverifieringsansvariga säkerställa att 
fortlöpande produktändringar granskas med avseende 
på befintlig process/utrustning samt att införa nödvändi
ga förändringar i process/utrustning. Arbetet bedrivs 
mestadels i projektform. 

Tjänsten kommer att innebära ansvar för: granskning 
och påverkan på produktdesign (feedback till R&D) 
med avseende på mekanik och automatisk 
montering/test, detta i samarbete med mekanikverifier
ingsansvariga, utveckling av processupplägg/opera
tionsföljder för nya produkter (processutveckling), an
passning av befintliga utrustningar till nya produkter, 
konverteringsprojekt/produktändringar.framtagningav 
tillverknings- och investeringskostnader (ekonomisk ana-
lys),utarbetning av förpackningslösningar och materi-
alpresentation.projektering och implementering av nya 
nyckelfärdiga utrustningar i samarbete med systemleve
rantör i samband med eller fristående från industrialiser
ingsprojekt 

Du skall vara kunnig inom maskinteknik området och 
ha erfarenhet av manuell och automatisk montering av 
högvorymprodukter. Tjänsten innebär mycket externa 
kontakter världen över, vilket innebär att du skall behärs
ka teknisk engelska i tal och skrift Noggrannhet och ana
lytisk förmåga är två andra grundläggande egenskaper 
som behövs i tjänsten. 

Vi tror att Du har högskoleexamen med produk
tionsteknisk inriktning och/eller några års yrkeserfaren
het 

Kontakta: Lars Bruzelius, 013-287249, 
lars.bruzelius@ecs.ericsson.se, UK Asknert, 013-287754, 
uff.asknert@ecs.ericsson.se. Ansökan: PRODUK
TIONSTEKNIKER, Ericsson Mobile Communications AB, 

LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg. Box 1996, 581 19 Linkö
ping, carina.nyberg@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör 
databehandling 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. 

Enheten Realtidsprogrammering och Datakommuni
kation, FN/DH inom divisionen lår Flygrodar tar fram 
programvara för databehandlingsfunktionen i: Radarn 
PS05/A förJAS39 Gripen. Radarn PS46/A förJA37 Vig
gen. Simulatorer och testutrustningar för flygande ra
darsystem. Programvaran konstrueras i vorieronde pro
gramspråk såsom C, C++, Ada95, DBO Pascal och Java. 

• Till vår enhet söker vi nu ett antal programvarukon-
struktörer med följande kvalifikationer: Civilingenjör D, E, 
F eller motsvarande högskoleutbildning (minst 120 p). 
Erfarenhet av radar, objektorienterad- och/eder realtid-
sprogramvarukonstruktion är meriterande. Vi ser gärna 

att du är samarbetsvillig, kreativ och noggrann och har 
lätt för att uttrycka dig i tal och skrift 

Kontakta: Anders Aström, 031-747 3718, 
anders.astrom@emw.ericsson.se, Alex Alstersjö, 031-747 
2058, alex.alstersjo@emw.ericsson.se. Ansökan: PRO
GRAMVARUKONSTRUKTÖR DATABEHANDLING, ref nr 99-
157, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Orga
nisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. STOCKHOLM 

SS Support Engineer 
Ericsson Telecommunications Romania SRL has been 
established in 1994 and today has 220 employees wor
king with all Ericsson products. In 1997 ETR signed the 
contract with Mobifon, one of the mobile operators, do
minated by Airtouch and TIW. Our customer had a flying 
start which surpassed all the expectations. The tempo is 
very high and the customer is in a tough competitive si
tuation. 

# We are now looking for a SS Support Engineer within 
our Support Department The objective of the job is to 
provide technical support in one, or more of the system 
nodes that are operational in the customer network such 
as HLR, MSC/VLR, AUC/E1R, SMS, MIN. This requires do
se relationship and interaction with the customer, strong 
technical background that enables the SS engineer to 
conduct fault analysis, trouble shooting and program 
conection handling in an efficient manner. You will play 
an active role in providing support and advice to the 
local engineers and build up the local competence. 

Requirements: You have experience of working within 
Customer Support, a good knowledge of support activiti
es, providing both emergency and day to day support, 
trouble report handling, trouble shooting on/off 
sites,and system upgrade. You have good command of 
written and spoken English. 

Contact Joakim Karlsson, Front Office Manager, +40 1 
401 0105, Simona Serban, Human Resource Manager, 
+40 1 401 0122. 

wmmmmmmmmammmmmmmmmmmmm 
ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

FPGA-konstruktör - Mini 
Link BAS 
ANx är en ATM baserad bredbandsprodukt som kan an
vändas som bas för flera olika drop-teknobgier såsom 
ADSL, HFC FTTH och snart även Radio. De tjänster som 
systemet kan erbjuda slutkunden är tex Video on De
mand, CableTV, Datacom (high speed internet) och tele-
foni. 

Mini Link Broadband Access System (Mini Link BAS) 
skall möjliggöra bredbandsaccess via radio med Erics
sons MiniLink-system och ANx. Projektet utförs i starkt 
samarbete med systemledning och systemintegration. 
Vår enhet år delsystemansvarig, vilket innebår att vi tar 
fram både HW, mikroprocessor SW, CP SW och ansvarar 
för testningen av delsystemet tillsammans med abon
nentutrustningen. Vi har börjat med delsystemet Mini 
Link BAS MAC och är idag en enhet på 12 personer. 
Andra delsystemskollegor finns i Nynäshamn, Mölndal 
och Milano. 

• Du har konstruerat ASIC eller FPGA förut och har ett 
intresse av att vara med och ställa krav på funktionen. Ef
ter färdig konstruktion finns det möjlighet att följa med 
till delsystemtest och även systemtest 

Kontakta: Johan Blom, chef, 08-719 40 56, 
johan.blom@etx.ericsson.se, Catarina Larson Åstrand, 
Personal, 08-719 08 36, catarina.larson-
astrand@etx.ericsson.se. Ansökan: FPGA-konstruktör -
Mini Link BAS. margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

HW Design Mini Link BAS 
ANx är en ATM baserad bredbandsprodukt som kan an
vändas som bas for flera olika drop-teknologier såsom 
ADSL, HFC FTTH och snart även Radio. De tjänster som 
systemet kan erbjuda slutkunden är tex. Video on De
mand, CableTV, Datacom (high speed internet) och tele-
foni. 

Mini Link Broadband Access System (Mini Link BAS) 
skall möjliggöra bredbandsaccess via radio med Erics
sons MiniLink-system och ANx Projektet utförs i starkt 
samarbete med systemledning och systemintegration. 
Vår enhet år delsystemansvarig, vilket innebär att vi tar 
fram både HW, mikroprocessor SW, CP SW och ansvarar 
för testningen av delsystemet tillsammans med abon
nentutrustningen. Vi har börjat med delsystemet Mini 
Link BAS MAC och är idag en enhet på 12 personer. 
Andra delsystemskollegor finns i Nynäshamn, Mölndal 
och Milano. 

• Du har varit med om att ta fram ett kort förut eller 
har en stark längtan att få göra det för första gången. Du 
har givetvis erfarenhet av HW-konstruktion och troligtvis 
även av bask test på kortnivå. 

Kontakta: Johan Blom, chef, 08-719 40 56, 
johan.blom@etxericsson.se, Catarina Larson Åstrand, 
Personal, 08-719 08 36, catarina.larson-
astrand@etx.ericsson.se. Ansökan: HW DESIGN Mini Link 
BAS. margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Engineers 
We are a staff unit located in Kista which work with pa
tent support and patent portfolio management for GSM 
Systems. Patents are business tools that help to protect 
Ericsson s R&D and eventually generate licensing inco
me. There is much challenging work to do within patent 
management activities, which is a rather new field to 
work in at Ericsson if you are interested in a combination 
of new technology and business related evaluation. We 
are therefore looking for two or three new engineers to 
join us in protecting and using GSM Systems inventions 

# You will be involved in evaluating new inventions 
from all of GSM System's product units and work with 
other patent specific matters, such as answer questions 
from inventors, identify new inventions, stimulate the in
novation activity among engineers, competitor analysis 
etc This involves working together with inventors, 
technical and commercial experts, patent attorneys and 
your colleagues in individual projects and in cooperation 
with the product units. You do not need to have any 
previous knowledge about patents, instead you will be 
provided with the necessary skills by following some pa
tent basics courses and by working closely together with 
experienced colleagues. When you become more experi
enced, there are many opportunities to choose to work 
with more advanced tasks, such as litigation, licensing 
negotiations, competitor analysis, patent portfolio mana
gement etc 

Qualifications You have a M.Sc/B.Sc degree in tele
com, datacom, electrical engineering or physics. Profes
sional experience from tele/datacom is required. You ha
ve a broad general technical knowledge and preferably a 
deeper knowledge in one or a few relevant fields. It is 
necessary to both be able to work with detailed techni
cal analyzing and also having a broad perspective on bu
siness and technical matters. You are able to discuss and 
write in English. You are an outgoing person that likes to 
help and work with people and you also like taking initi
atives and drive projects. 

Contact: Eric Stasik, manager, tel +46 8 7571336, Kati 
öhman, tel +46 8 58531655. Application: Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/LHS Ewa Strandendahl, 16480 Kista, 
ewastrandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Patent engineers 
GSM Systems 
IVe are a staff unit located in Kista which work with pa
tent support and patent portfolio management for GSM 
Systems Patents are business tools that help to protect 
Ericsson's R&D and eventually generate licensing inco
me. There is much challenging work to do within patent 
management activities, which is a rather new field to 
work in at Ericsson if you are interested in a combination 
of new technology and business related evaluation. We 
are therefore looking for two or three new engineers to 
join us in protecting and using GSM Systems inventions 

• You will be involved in evaluating new inventions 
from all of GSM System's product units and work with 
other patent specific matters, such as answer questions 
from inventors, identify new inventions, stimulate the in
novation activity among engineers, competitor analysis 
etc This involves working together with inventors, 
technical and commercial experts, patent attorneys and 
your colleagues in individual projects and in cooperation 
with the product units. You do not need to have any 
previous knowledge about patents, instead you will be 
provided with the necessary skills by following some pa
tent basics courses and by working dosery together with 
experienced colleagues. When you become more experi
enced, there are many opportunities to choose to work 
with more advanced tasks, such as litigation, licensing 
negotiations, competitor analysis, patent portfolio mana
gement etc 

You have a M.Sc/B.Sc degree in telecom, datacom, 
electrical engineering or physics. Professional experience 
from tele/datacom is required. You have a broad general 
technical knowledge and preferably a deeper knowledge 
in one or a few relevant fields. It is necessary to both be 
able to work with detailed technical analyzing and also 
having a broad perspective on business and technical 
matters. You are able to discuss and write in English. You 
are an outgoing person that likes to help and work with 
people and you also like taking initiatives and drive pro
jects. 

Contact Eric Stasik, manager, tel +46 8 7571336, Kati 
öhman, patent engineer, tel +46 8 58531655. Applica
tion: Patent engineers GSM Systems, Ericsson Radio 
Systems AB, Kl/ERA/LHS Ewa Strandendahl, I6480 Kista, 
ewa.strandendahl@era.erksson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

The future is Data Communications and IP - and the Da
tacom Networks business unit is leading the way for 
Operators and Service Providers to transition to the 
Packet world. 

System Engineer 
• We've got state of the art products!0 You' ve got top-
quality competence!!0 Let's form excellent 
solutionsMFYou will support the sales and presales pro
cess in the EMEA region (Europe, Middle East & Africa) 
with technical solution competence covering the Data 
Network products that Ericsson supplies to public opera
tors. Examples are ATM networks, Carrier Class IP 
networks, Billing and Network management of the same 
etc Presales and engineering of different system solu
tions for tenders, contracts and field trials form a big part 
of the work. The work implies quite some travelling in 
the region. Taking part from the beginning, you will help 
form this recently established Sales Engineering Group 
at the Data Business Unit 

As a person, you are result oriented and like problem 
solving. You are flexible and stress tolerant, as the work 
tends to come in bursts. You are communicative since 
you may lead technical groups in international environ
ments. 

You have a data communication background with in
ternetworking experience or solid competence in Asyn
chronous Transfer Mode (ATM) technology. You have a 
computer sdence and engineering education (M.Sc or 
B.Sc) or equivalent 

If you forward your application by E-mail, please send 
a copy to Sara. 

Contact: Sara Bern, Head of Sales Engineering, +46 70 
24 66 866, sara.bem@etx.ericsson.se, Britt Alexanders-
son, Human Resources, + 46 8 42 21258. Application: 
SYSTEM ENGINEERS, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H 
Christel Thörnqvist 131 89 Stockholm, christel.thor-
nqvist@etx.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Chef för Industrialisation & 
Cust Supp 
Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) 
är en nybildad enhet med ansvar för DWDM (vågläng-
dsmuttiplex) system. DWDM är en transmissionsteknik 
som innebär att man kraftigt ökar kapaciteten i optiska 
fibrer. Detta är idag det mest effektiva sättet att möta In-
ternetsamhällets krav på bandbredd. PU WDM är hu
vudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens Kur
va området och vi söker nu fler medarbetare inom ett 
antal olika områden. 

Enheten Industrialisation & Customer Support ansva
rar för följande områden: Industrialisering. Systemveriti-
ering. Produkthantering. Kunddokumentation. Kundut
bildning. Teknisk support/helpdesk 

• VI söker dig som är erfaren gymnasieingenjör inom 
elektronikområdet eller civilingenjör med el-tele inrikt
ning. VI ser gärna att du har erfarenhet från utveckling av 
telekomsystem, produktion och industrialisering, kun
dutbildning och/eller kundsupport. Du bör ha ett sinne 
för ordning och reda, samt goda samarbets- och ledare
genskaper. 

Kontakta: Ulf Silvergran, 08-719 6671, 
urf.silvergran@etx.ericsson.se, Madeleine Koch, 08-681 
2192, madeleine.koch@etx.ericsson.se. Ansökan: Chef 
för Industrialisation & Cust Supp, Ericsson Telecom AB, 
Susanne Hellberg, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, 
susanne.hellberg@etx.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Systemverifieringsingenjör 
Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) 
är en nybildad enhet med ansvar för DWDM (vågläng-
dsmultiplex) system. DWDM år en transmissionsteknik 
som innebär att man kraftigt ökar kapaciteten i optiska 
fibrer. Detta är idag det mest effektiva sättet att möta In-
temetsamhällets krav på ökad bandbredd. PU WDM är 
huvudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens 
Kurva området och vi söker nu Her medarbetare inom 
ett antal olika områden. 

• Du svarar för att verifiera den sammansatta system
produkten mot dess kravbild. Kraven avser funktionalitet 
prestanda, miljöhantering etc Arbetet bedrivs i nära sa
marbete med utvecklingsteamen vilket innebär korta 
tum-around tider. 

Du arbetar också nära vår support och installa
tionsverksamhet vilket innebär att du har goda möjlighe
ter att delta i aktiviteter i samband med fältprov och kun
dinstallationer av nya produkter. VI tror att du är en gym
nasieingenjör med en bakgrund inom telekom, gärna 
transmission, och du är sannolikt envis, noggrann och 
systematisk. 

Kontakta: Sten Halvarsson, 08-719 6542, sten.halvars-
son@etx.ericsson.se, Madeleine Koch, 08-681 2192, ma-
deleine.koch@etx.ericsson.se, Ansökan: Systemverifier-
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ingsingenjör, Ericsson Telecom AB, Susanne Hellberg 
KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, 
susanne.hellberg@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

Support and 
installation engineer 
The Operation Support System (OSS) is a part of the 
GSM system. OSS offers the customer a centralised ope
ration and maintenance service of the GSM system. 

The number of operators, subscribers and GSM OSS 
systems in service are increasing rapidly. To be able to 
meet the customer demands we are looking for a sup
port and installation engineer to our unit Supply S Sup
port LVF/E. 

• Your main tasks would be: to trouble shoot on pro
blems experienced by our customers to prepare for and 
perform installation of GSM OSS systems to assemble, 
verify and deliver correction packages. 

We are looking for you with experience from OSS 
systems or other UNIX based systems, preferably from 
verification or installation. You will work dosely with ot
her Ericsson support and design organisations towards 
the customers, why fluent English is necessary. In the po
sition travelling abroad and within Sweden might be in
cluded. You should also be open-minded, flexible and 
customer oriented! 

Contact Henrik Ljungzell, +46 13 28 4746, henrik.ljung-
zell@era.ericsson.se. Application: Please mark Your ap
plication with ref. no 99-65 B, Ericsson Radio Systems 
AB, LVA/FH Thomas Ask, Box 1248, 581 12 Linköping, 
thomas.ask@era.ericsson.se. 

support, då ett Bluetooth system består av en hel del SW 
och att det krävs anpassningar för olika tillämpningar. 

• Dina huvudsakliga uppgifter blir i första hand: Förstå 
kundens applikation och stödja kunden vid införande av 
BluetoothHantera och ge kundsupport på utvecklings
verktyget 

Lämplig bakgrund är civilingenjör med erfarenhet in
om SW utveckling och datorkommunikation. Eftersom 
jobbet innefattar en hel del kontakter med kunder bör 
Du vara utåtriktad och ha lätt för att samarbeta. 

Kontakta: Henrik Arfwedson, 08-404 62 44, Henrik.Ar-
fwedson@eka.ericsson.se, Mikael Pettersson, 08-757 45 
97, Mikael.Pettersson@eka.ericsson.se. Ansökan: Appli
kationsingenjör, Ericsson Components AB. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Sektionschef 
Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av 
funktioner i Ericssons GSM-system. Arbetet uförs i en in
ternationell miljö tillsammans med kollegor i Tyskland, 
Spanien, USA, Finland och Grekland. Den kraftiga åk
ningen av funktioner i GSM-systemet ställer ytterligare 
krav på oss i Älvsjö. Därför söker vi nu följande medar
betare inom systemutveckling. 

Vår systemledningssektion ansvarar för de tidiga fa
serna i projekt och utför förstudier och kravspedficering 
inom GSM och UMTS. Just nu arbetar vi inom UMTS 
O&M, HLR på Telorb, CAMEL, Prepaid och Short Messa
ge Service m.m. 

• Som sektionschef kommer du att leda arbetet på sek
tionen och delta i det tekniska arbetet Du kommer att 
ingå i avdelningens ledningsgrupp och samarbeta med 
kollegor i Tyskland och Spanien. 

Du bör ha flerårig erfarenhet av design/systemledning 
inom Telekom/Datakom. Erfarenhet inom GSM är en 
merit Du bör också ha tidigare ledarerfarenhet 
(linje/projekt), vara öppen, flexibel och ha en positiv in
ställning. 

För ovanstående tjänst är det viktigt att du är öppen, 
flexibel och tycker om att arbeta i en växande organisa
tion. Mycket av vårt arbete utförs i en internationell miljö, 
därför är goda kunskaper i engelska ett krav. 

Kontakta: Henrik Malmström, 08-719 98 45, 
henrik.malmstrom@era.ericsson.se, Ansökan: INI 17, 

Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 
STOCKHOLM, ann.beerigera.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

System- och 
mjukvarudesigners 
• Hjälp oss att lyckas med det arbete vi påbörjatlPå vår 
enhet utvecklar vi programvaran till basstationen, som är 
en av de viktigaste komponenterna i radionätet 

VI söker nu system- och mjukvarudesigners. Erfaren
het av mobiltelefoni, realtidssystem, drift- och underhåll
ssystem, objektorienterad analys och design, C-program-
mering, JAVA och Corba är värdefullt 

Kontakta: Maj Bystedt, Tel 08-585 314 12 eller 070-376 
22 51, maj.bystedt@era.ericsson.se. Ansökan: R/H1243, 
Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 
80 Stockholm,. Ansökan: .PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Patentingenjör 
Ericsson Research, har ansvar för all forskningsverksam
hetinom 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 världsle
dande på patent inom telekommunikationsområdet in
nebär att karriärmöjligheterna är mycket goda inom fö
retagets patentverksamhet 

• Som patentingenjör kommer Du att på ett övergripan
de sätt få följa den tekniska utvecklingen inom forsk
ningsverksamheten. Du kommer att ansvara för hanter
ingen av värdefulla tekniska uppfinningar från idé till pa
tent I Dina arbetsuppgifter ingår bl a att planera och ko
ordinera arbetet med uppfinnare, beställare (manage
ment) och patentombud. Du är 

Du är en utåtriktad civilingenjör (E, F eller Y) med en 
bred teknisk kompetens inom telekommunikation, data
kommunikation särskilt mobirtelefoni, elektronik eller ra
dioteknik samt besitter förmågan att sätta Dig in i nya 
teknikområden. Har Du dessutom erfarenhet av paten
tarbete 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, 
tomasdannelind@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Ra
dio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, 
Torshamnsgatan 23,164 80 STOCKHOLM, 
elisabethjandstrom@era.ericssonje. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Senior System Managers 
fixed Radio Access, is a business unit within New and 
Special Business Operations. We are responsible for ac
cess solutions, which provide fixed subscriber connec
tions 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 de
mands both in the short and long-term perspective. 

• We offer very exciting challenges for System Managers 
with broad technical competence. You will get the op
portunity to work within a wide technical area: from In
ternet to the end user, with packet radio and TCP/IP 
technology, close to the customers in a small internatio
nal organisation. 

We are looking for qualified System Managers that en
joy 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 re 
levant areas. You have a M.Sc degree within telecommu
nications (civ.ing.). 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 we need to strengthen are: TCP/IP networking 
and security. OSM. Terminal/Consumer products. Wire
less Ethernet and WCDMA. Radio network deployment. 

Contact: Stefan Axelsson, Manager of System Manage
ment FRA, + 46 8 7640563, stefan.axelsson@era.erics-
son.se, Birger Kjellander, General Manager Product Ma
nagement & Development, +46 8 764 06 05, birger.kjel-
lander@era.ericsson.se. Application: Senior System Ma
nagers - KY/B, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, ma-
ri.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Team Manager 
Wireline Systems Global Supply Chain is a truly global 
organisation working 24 hours per day by utilising com
petence and resources world-wide. We work in a world 
of new networking paradigms where our ability to defi
ne and deliver complete network solutions is the key to 
the success of our customers as well as our own. 

• System Supply and Integration work with the toug
hest customers the Telecommunication Market has to of
fer such as RSL Com and World Com. The customers are 
new operators who are expanding globally. Traditionally 
we have been working with AXE products, now we are 
working towards Access, Intelligent network, Voice over 
ATM and integrating complete networks. We are working 
in a team-based organisation where different roles inte
ract closely. We are focusing on the customer and on 
competence development 

As a Customer Team Manager you are responsible for 
a skilled Customer Team with about 15 people. We are 
looking for someone who put both the customer and 
the personnel in focus. You enjoy working with others, 
but you also have a strong drive to accomplish own re
sults. 

We want you to have a education in Engineering or 
equivalent background. A few years of Ericsson experien
ce, preferably from the Software Supply or Global Supply 
Chain. 

Contact Lars-Erik Hillbom, General Manager, + 46 8 719 
02 85 or + 46 70 519 02 85, lars-erik-hillbom@etx.erics-
son.se. Application: Team Manager 

Customer engineer 
• As a Customer Engineer you will work dosely to the 
customer in order to secure customer satisfaction. You 
are responsible for the co-ordination of software and da
ta transcript implementation, to develop and co-ordinate 
the demonstration and acceptance at the customer site. 

We want you to have a technical university degree, at 
least 3 years and technical qualifications in telephony or 
data communications engineering, preferably 3 years as 
System Tester. 

Contact Mikael Forsberg, Customer Team Manager, +46 
8 719 9520 or +46 70 519 9520, 
mikael.forsberg@etx.ericsson.se. Application: Customer 
Engineer 

DT engineer 
• As a DT Engineer, you will have direct contact with the 
customer and will be a vital link for Ericsson regarding 
the understanding of the customer network. You collect 
information from the customer network/sites which you 
use to create, verify and implement Network Configura
tion Data. 

We want you to have a BSc in Electrical Engineering or 
equivalent experience, knowledge of AXE/telephony 
and/or network planning mandatory. 

Contact Roger Johansson, Manager, +46 8 719 3038 or 
+46 70 519 3038, roger.johansson@etxericsson.se. Ap
plication: DT/NC 

Network Integration 
• Your job is to integrate the different elements that the 
network is built up of. This can be both Ericsson equip
ment as well as other vendor equipment We work with 
AXEs, BMX and IN products, Voice over IP, routers, DCME 
equipment and much more. 

We want you to have a BSc in Electrical Engineering or 
equivalent experience. You should also have experience 
from AXE configuration and testing, have experience 
from customer relations, good knowledge about proto
cols and how the different AXE access are configured. 

Contact Ulrika Strandgren, Customer Team Manager, 
+46 8 719 2959 or +46 70 519 2959, ulrika Strandg-
ren@etx.ericsson.se. Application: Network Integration 

System Tester 
• As a System Tester you work with software verifica
tion, implementation and network integration, mainly 
based on AXE. You work in a customer team with dedi
cated customers. The work is divided between prepara
tions in the test plant at home and working on the 
customer site somewhere in the world. If you have been 
working as an AXE tester for some time this is a golden 
opportunity for you! 

If you have a BSc in Electrical Engineering or equiva
lent if s a plus, but your mindset is more important We 
do also value knowledge of Ericsson products and pro
cedures. 

More information about us on our homepage: http: 
//wireline-ssi.ericsson.se/ 

Contact Magnus Schön, Customer Team Manager, +46 
8 719 1293 or+46 70 519 1293, 
magnus.schon@etx.ericsson.se, Karin Fredriksson, Hu
man Resources, +46 8 719 9619 or +46 70 519 9619, 
karin.fredriksson@etx.ericsson.se. Application: System 

Tester, Ericsson Telecom AB, HF/ETX/X/XOG Karin 
Fredriksson, 125 26 Stockholm, 
karin.fredriksson@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemprovare 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik En
heten för systemverifiering inom AEW-divisionen ansva
rar för integration och systemverifiering av flygburen 
spaningsradar, ERIEYE, för den svenska kunden och för 
exportkunder. Enheten ansvarar även för verWering av 
programvaruprodukter på delsystemnivå. 

• Det här är uppgiften för Dig som är intresserad av att 
arbeta med helheten av en produkt så som kunden 
kommer att använda den. Arbetet innebär nära kontak
ter med både kundrepresentanter och konstruktörer. Det 
ger en bred inblick i olika teknikområden som system
konstruktion, programvarukonstruktion och hårdvaru-
konstruktion. 

Arbetsuppgifterna omfattar förberedelser, genomfö
rande och utvärdering av systemprov som en integrerad 
del av den totala utvecklingsprocessen. Systemproven 
genomförs i simulatorer, systemlab och systemriggar 
men även i flygplan i samverkan med kunden. Enhetens 
arbetsuppgifter omfattar även utveckling av testmetoder, 
testutrustningar och programvara för utvärdering och 
analys av mätdata. 

VI söker, för olika tjänster, Dig som är civilingenjör, 
högskoleingenjör eller gymnasieingenjör. Eftersom vi ar
betar med en stor kontaktyta bör Du ha lätt för att sa
marbeta. Verksamheten är i hög grad dynamisk och för 
att klara nya förutsättningar bör Du ha förmåga att 
snabbt kunna anpassa dig samt att ta egna initiativ. An
sökningsformulär 

Kontakta: Rolf Larsson, 031-747 1864, 
rolf.larsson@emw.ericsson.se, Lars Henricson, 031-747 
1359, lars.henricson@emw.ericsson.se. Ansökan: ref nr 
98-339, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Erlang 
Open Telecom Plattorm, Produktutveckling år en avdel
ning inom enheten Open Systems på Ericsson Utveck
lings AB och består idag av 20 personer. Vi utvecklar bl 
o. Erlang/OTP, en mjukvaruplattform avsedd för utveck
ling av telekomsystem. Erlang/OTP används i flera Erics
sonprodukter, exempelvis AXD 301 och GPRS. Ericssons 
mjukvaruplattform baserad på programmeringsspråket 
Erlang 

Open Telecom Platform, Produktutveckling år en av
delning inom enheten Open Systems på Ericsson Ut
vecklings AB och består idag av 20 personer. Vi utveck
lar bl a. Erlang/OTP, en mjukvaruplattform avsedd för 
utveckling av telekomsystem. Erlang/OTP används i flera 
Ericssonprodukter, exempelvis AXD 301 och GPRS. Er-
kjng/OTP bygger till stor del på programspråket Erlang 
och kan köras på ett flertal operativsystem bl a. Solaris, 
Windows-NT/95/98, Linux och VxWorks. Erlang år ut
vecklat av Ericsson och är ett funktionellt programmer
ingsspråk speciellt lämpat för utveckling av robusta 
system med många parallella kommunicerande proces
ser, vilket är typiskt för telekomtillåmpningar. 
Erlang/OTP finns också sedan 1998 tillgängligt som 
Open Source och röner allt större intresse även utanför 
Ericsson. 

Utvecklingen sker i små team med snabba beslutsvä
gar samt ett minimum av administrativ overhead. Alla 
medarbetare deltar i hela utvecklingskedjan från syste
mering, implementation, dokumentation, integration 
och test De små teamen bidrar till en kreativ miljö där 
egna initiativ uppmuntras. Utvecklingsmiljön är huvud
sakligen Sun-arbetsstationer kompletterat med ett antal 
PC maskiner för Windows NT, Linux etc Förutom Erlang 
användes även C som programmeringsspråk. 

• Vår avdelning behöver nu förstärkning på ett antal po
sitioner. Support och vidareutveckling av Erlang/OTP för 
VxWorks. Vidareutveckling samt underhåll av vårt auto
matiska test system (implementerat i Erlang). Kundsup
port samt produktion av uppgraderingspaket med fel
rättningar. Vidareutveckling och support av Erlang/OTP 
med ett flertal intressanta möjligheter beroende på ditt 
intresse och din kompetens. Några exempel är: SNMP, 
HTTP-server, ASN.1 kompilator, Databaser och Corba. 

Kvalifikationer Du som söker uppfyller några av ne
danstående punkter: Har några års erfarenhet av in
dustriella programvaruprojekt Har högskoleexamen in
om datalogi området eller motsvarande kompetens. 
Tycker om och är duktig på att programmera. Behärskar 
och jobbar gärna med flera olika programmeringsspråk. 
Tycker om att jobba självständigt och att ta ansvar för he
la utvecklingskedjan för en programvarukomponent Är 
tids och kvalitetsinriktad. 

Kontakta: Kenneth Lundin, 727 5725, 
kenneth@erix.ericsson.se, Gunilla Hugosson, 727 5730, 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Applikationsingenjör 
Produktlinjen RF Modules Ericsson satsar mycket på att 
utveckla Bluetoothstandarden. Via en korthålls radi
olänk kommer alla produkter (telefoner, PC, PDA etc) 
som är utrustade med Bluetooth funktionen att kunna 
kommunicera interatictivt Bara tanken på att kunna er
sätta fasta anslutningar med en radiolänk ger en aning 
om de svindlande framtids möjligheter området erbju
der. 

Ericsson Components AB är en ledande leverantör av 
RF och kompletta moduler för Bluetoothstandarden. Vi 
etablerar nu en organisation med applikationsingenjö
rer för Bluetooth som skall hantera kundsupport över 
hela världen. Basen kommer att finnas i Europa (Kista 
och- Swindon) men med lokala resurser även i USA och 
Asien. Vi behöver nu förstärka vår kompetens inom SW-
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gunilla@erix.ericsson.se, Magnus Karlson, 727 5739, 
mk@erixericsson.se. Ansökan: Erlang, Ericsson Utveck
lings AB, P/A Birgitta Friis, Box 1505, 125 25 Älvsjö, bir-
grtta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Prestandaverifiering/ 
produktcertifiering -
WCDMA RBS 
• Vad vi erbjuder: Ett antal tjänster inom området pre-
standaverihering/produktcertifiering bil ett av Ericssons 
viktigaste projekt - den fösta kommersiella radiobas-sta
tionen för tredje generationens mobirtelefonifonsystem. 

Vad du kommer att arbeta med: Inom enheten Perfor
mance & Type approval ansvarar vi för systemverifiering 
av basstationens radioprestandaegenskaper samt EMC, 
klimat mekanik och produktsäkerhet 

Vi behöver nu utöka sektionen med fler duktiga me-
darbetarelDu kommer att arbeta med verifiering, resulta
tuppföljning, testmiljö-utveckling mm. Arbetet ger en 
djup kunskap om radiobasstationen och en bred förstå
else för mobilsystem. Rätt person kan räkna med ett fritt 
arbete med stort eget ansvar. Arbetet bedrivs även i sam-
marbete med våra utvecklingsenheter i Sverige och Euro
pa. 

Aktuella kompetensområden är: Radioprestanda. Pro
duktsäkerhet EMC Klimat Mekanik. 

Vad du bör kunna: Lämplig bakgrund är civil- eller 
högskoleingenjör alternativt mångårig erfarenhet inom 
aktuellt område. Coda kunskaper i englska och svenska 
är ett krav. 

Du är flexibel, initiativrik och har lätt för att samarbeta. 

Kontakta: Jan Rimming, Tel 08-7572251, 
jan.rimming@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1253, Erics
son Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 
Stockholm,. Ansökan: .PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON SVERIGE AB. STOCKHOLM 

Service Tekniker Göteborg 
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartode marknads
bolag i Sverige. W verkar på en av världens mest spän
nande och avreglerade marknader, med en ständigt ex
panderande infrastruktur för fe/e- och datakommunika-
tion.ericsson Sverige AB: s kunder ligger i fromkant när 
det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP. 
Det ställer höga krav på oss som snabb leverantår av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. 
Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som of
fentliga organisationer i Sverige. 

Foretaget 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.servke TeknikerVipä Dato-
com/IP hos Ericsson Sverige söker en service tekniker till 
Göteborg. 

• Du ingår i det team som servar och supportar områ
det runt Malmö och Göteborg. Ni är ett team på fyra per
soner. 

Jobbet kräver mycket initiativ då denna enhet är hett 
självgående. Du kommer även att hjälpa accountet med 
teknisk support vid offerter mm. 

Du kommer att jobba med kunder som Volvo, Chal
mers, Göteborgs Universitet mm. 

Vi förväntar oss att Du har: Allmänna telecom kunska
per. Allmänna datacom kunskaper, Goda kunskaper om 
transmission (SDH, PDH)PC-vana, kan mätteknik -
PDH/SDHFörutom detta bör Du ej vara höjdrädd då en 
del av jobbet innebär service på utrustning i master. 

Körkort är ett måste då Du kommer att ingå i den be
redskap som delas mellan Malmö och Göteborg. 

Det är ett plus om Du har kunskaper om: SDH-muxar 
från Ericsson, AXD 155-2, 155-3 & 620-2), BIM, PDH 
muxar, umux, diax, zak-muxar, Radiolänk, Ericssons Mini-
Link och Nera SDH-länkar. 

Kontakta: Mikael Adolfsson, +46 8 52063088, 
Mikael-Adorfsson@ese.ericsson.se, Anders Nilsson, +46 
8 579 18 444, Anders.Nibson@ese.ericsson.se. Ansökan: 
Service Tekniker Göteborg, Ericsson Sverige AB, 
SE/ESE/Personal Lena Simonsson, 126 25 STOCKHOLM, 
len4simonsson@ese.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Generic Radio Network Products år en produktenhet in
om affärsområde Mobile Systems Vi arbetar med forsk
ning och utveckling för radio, signalbehandling och 
mikroelektronik. Idog är vi ca 200 personer placerade i 
Kista Vårt arbete sker i samverkan med många av Erics
sons utvecklingsenheter runt om i världen. EM/X/T år 
affärsområde mobilsystems kompetenscentrum för 
mikroelektronik, där IC-design, mikroprocessorer och 
DSP ingår. Inom denna enhet ansvarar vi (X/FA) får ut
veckling av generiska mikroprocessor plattformar. 

Enheten deltar i utvecklingsprojekt där vi tar helhet
sansvar för processorplattformen. Detta innebår att vi 
måste behärska och bedöma projektets behov av pro
cessorkraft, realtidsoperativ, kompilatorer, minnesbehov 
och hela ASIC konstruktions flödet mm. Ett annat viktigt 
område är att återanvända erfarenheter, utvecklings

verktyg och komponenter (IP reuse). Viktigt år också att 
bygga upp en standard för processorer, att användas in
om Ericsson. Vi behöver förstärka enheten med dig som 
har kunskaper och erfarenheter av 

Mikroprocessorer 
och/eller ASIC 
• Du kommer att delta i ett projektteam och tillsam
mans med systemkonstruktörer utveckla framtidens pro
cessorplattformar för integrering i ASIC Vi arbetar med 
de senaste processorerna och ASIC teknologierna. Vi an
vänder "state of the art" verktyg inom områdena simuler
ing, verifiering, emulering, test m.fl. 

Du är civilingenjör, eller har motsvarande kompetens, 
och har erfarenhet inom området Du är utåtriktad och 
har lätt att arbeta i team, ta initiativ samt uttrycka dig på 
engelska i tal och skrift Erfarenhet av C, C++, olika real-
tids-OS, kompilatorer, utvecklingsverktyg är meriterande. 
Sök gärna upp oss på vår hemsida: http: //eraxerics-
son.se/ 

Kontakta: Torbjörn Dahl, 08-40 491 87, 
torbjom.dahl@era.ericsson.se, Pär Hööglund, personal, 
08-585 319 59, par.hooglund@era.ericsson.se. Ansökan: 
Vill du vara med, Ericsson Radio Systems AB, Anne-Marie 
Ahrsjö, KI/ERA/X/HS, 164 80 STOCKHOLM, anne-
marie.ahrsjo@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Konstruktör - Klimat 
Vi utvecklar kabinett för GSM Basstationer och framtida 
systemMII du var med och systemera - konstruera nya 
produkter till våra basstationer för inomhus- och utom-
husmiljöTVår avdelning Enclosure Systems LRN/K -an
svarar för utveckling av byggsätt och konstruktion av 
skåp till radiobasstationerna för GSM och framtida 
system. I vårt ansvar ingår mekanik, kraftförsårjning, kli
mat och förbindningsteknik. 

• Välkommen till ett spännande och omväxlande arbe
te som ger dig möjlighet till personlig utveckling. Du 
kommer att arbeta i en global miljö med kunder och le
verantörer I alla världsdelar. 

I den här befattningen kommer du att arbeta med allt 
från kylning på kretskort/radionivå till hela kylkoncept på 
skåpnivå (värmeväxlare, -air-condition). Vi vidareutveck
lar ett antal volymprodukter och system i befintliga och i 
helt nya applikationer. Vi har ett omfattande internt och 
externt kontaktnät och samarbetar med de flesta affär
sområden inom koncernen. Du har möjlighet att välja in
riktning inom ditt område och du har stora möjligheter 
att utvecklas, omfånget är stort Du tycker om att arbeta i 
team, är analytisk, drivande och van att arbeta systema
tiskt och strukturerat 

Vi söker dig som är civilingenjör, högskoleingenjör el
ler erfaren gymnasieingenjör och med bakgrund inom 
värme- och kylningsteknik. 

Kontakta: Dieter von Witting, 08-4045233Dieter.von-
Witting@era.ericsson.se. Ansökan: Konstruktör - Klimat 
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petterssn, 164 80 
STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA -
ERA/LB/F 

Marketing and Wireless e-solutions is a new Business 
Management unit within GSM systems. 

ERA/LB shall utilize and strengthen Ericssons position 
by identifying needs and providing Wireless Internet So
lutions that accelerate and broaden the use of wireless 
communications for operators, organizations and consu
mers. 

In doing so, we shall improve their performance, ge
nerate new opportunities, save time, increase the possi
bility to manage and enhance quality of life. 

Technical Solution Manager 
• Within ERA/LB we are now building up a unit of 
technical solutions managers. We will participate in the 
whole business chain from identified prospect via custo
mer discussions to product release and bid support Our 
role is to co-ordinate all technical aspects of a solution, 
and to give effective technical sales support during the 
global product launches. 

Often our solutions contain SW developed by small IT 
companies. Part of the challenge is to bring their SW pro
ducts into a sellable global solution, appreciated by Mar
ket Units and by our operators. Speed is essential, as the 
average leadtime for our solutions is months, not years. 

To build a strong team, we are now looking lor strong 
individuals with one of the following profiles: Experien
ced GSM technical manager (MNDs)Person with strong 
background in datacom marketingExperienced test lea-
derWe work in a creative environment with wide contact 
areas within and outside Ericsson. All positions will invol
ve some amount of travelling. 

Contact Tomas Fridström, 08-404 27 11, tomas.f rid -
ström@era.ericsson.se, Per Andersson, 08-404 59 96, 
per.e.andersson@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 
80 STOCKHOLM, ewajtrandendahl@era.erics50n.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Professional Trainer 
Cellular Transmission System (CTS) is a business seg
ment within Ericsson Radio Access AB. We offer comple
te transmission solutions for all mobile applications The 
systems increase the utilization of infrastructure and of
fers additional network control, flexibility and reliability. 
To be able to meet the rapid growth and the customer's 
demands on fast solutions we need independent and 
experienced staffmembers. We are currently 80 people 
working at CTS and we now need additional staff. The 
primary objective for this function is to train external and 
internal customers on the Ericsson DXX Digital Cross 
Connect System. Training will be carried out mainly in 
our training center in Kista but also at customer's premi
ses abroad. 

• The position also includes for example: Adaptation of 
courses for particular customer requirements. Participa
tion in ongoing development of courses and material for 
our present system. Participation in development of 
courses and material for our new system products. Co
operation with our technical and marketing departments 
for customer course activities. 

The position demand: More than 3 years working ex
perience, preferably within telecommunications Good 
presentation and social skills. A result oriented problem 
solving personality. Genuine interest for person to per
son as group presentations Skills with standard PC tools. 

Contact: Gunnar Stenhjelm, +46 8 404 7769, Madeleine 
Koch, Human Resources, +46 8 757 1749. Application: 
Professional Trainer, Ericsson Radio Access AB, 
Kl/RSA/HPS Bettina Jensen, Box 11,164 93 Stockholm, 
bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Mikrovågskonstruktör 
Affärssegmentet för RBS - Radio Base Stations - utveck
lar radiobasstationer för ett flertal cellulära mobiHelefo-
nisystem. Vi arbetar med det senaste inom radiotekni
ken och marknaden för våra produkter genomgår stora 
förändringar. RBS är en egen resultatenhet Vår verk
samhet präglas av korta beslutsvågar, flexibilitet och in
ternationella kontakter. 

• Vi söker nu Dig som vill vara med i denna dynamiska 
miljö. Arbetet som mikrovågskonstruktör omfattar upp
rättande av konstruktionsspecifikationer, simuleringar, 
framtagning av prototyper, verifiering av prestanda mm 
fram till färdig produkt i löpande produktion. Konstruk
tion av mikrovågskretsar och enheter inom frekvensom
rådet 400 MHz - 2 GHz. Du har en akademisk examen 
med inriktning på mikrovågsteknik. Erfarenhet av små-
signalmikrovågskretsar och simulering i EESOF är merite
rande. Som person har du lätt för att arbeta i team, men 
även förmågan att arbeta självständigt Du tycker om att 
lösa problem och sedan implemented lösningarna. 

Kontakta: K-G Nygren, 08-757 17 52, Anna-Greta Eriks
son, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Mikrovågskon
struktör, Ericsson Radio Access AB, Kl/RSA/HPS Bettina 
Jensen, Box I I , 164 93 STOCKHOLM, 
bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Programvarukonstruktör 
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna 
möta kundemas krav på snabba lösningar krävs själv
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består för när
varande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår 
personalstyrka med ytterligare personal. 

Som programvarukonstruktör kommer du att arbeta 
med systemering och utveckling/programmering av 
tillåmningar i driftstödsystem för transmissionssystem. 
Tjänsten innebär att du periodvis kommer att vara place
rad i Helsingfors. Du som söker är civilingenjör alternativt 
erfaren gymnasie- eller mellaningenjör. Du har minst 2 -
3 års erfarenhet av C/C++, Windowsprogrammering 
och/eller Unix samt Client/Server mot någon data
basmiljö (Sybase, Oracle). Som person är du öppen och 
självständig. 

Kontakta: Anders Eriksson, 08-404 45 10, Madeleine 
Koch Personal, 08-757 17 49. Ansökan: Programvaru
konstruktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Betti
na Jensen, Box 11,164 93 STOCKHOLM, bettina.jen-
sen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Konstruktion 
Optiska Transponders 
Product Una WDM (Wavelength Division Multiplexing) 
år en nybildad enhet med ansvar för DWDM (vågläng-

dsmultiplex) system. DWDM år en transmissionsteknik 
som innebär att man kraftigt ökar kapaciteten i optiska 
fibrer. Detta är idag det mest effektiva sättet att möta In-
ternetsamhällets krav på bandbredd. PU WDM år hu
vudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens Kur
va området, och vi söker nu fler medarbetare inom ett 
antal olika områden. Vår produktfamilj ERION vidareut
vecklas och vi söker nu personer som vill konstruera 
elektronik till optiska såndar/mottagar moduler. 

ERION produkterna består av ett microprocessor- och 
FPGA baserat kontrollsystem för styrning och monitorer-
ing av olika optiska komponenter, såsom optiska förstär
kare och transponders Vi bildar nuett TEAM som skall 
inrikta sig på vidareutveckling av såndar/mottagar mo
duler i ERION produkterna. 

• Arbetet omfattar drivelektronik i form av HF konstruk
tioner men även uP styrning för trimning av funktionspa
rametrar i produktionen. Du kommer att arbeta tillsam
mans med våra egna konstruktörer och externa konsul
ter med erfarenhet av ASIC design och HF samt utveck
lingsverktyg för microprocessorer. Den vi söker skall in
ledningsvis läras upp på vår grundkonstruktion och sena
re driva och ansvara för vidareutveckling av optiska trans
ponders. Det är meriterande om du har kännedom om 
optiska lasrar och har arbetat med VHDL och logiksyntes 
eller utveckling av uP system. 

Kontakta: Magnus Öberg, 08-719 2031, e-mail: mag-
nus.öberg@etx.ericsson.se08-719 2031,08-719 7227, e-
mail: bo.lagerström@etxericsson.se, Madeleine Koch, 
personal, 08-681 2192, madeleine.koch@ettericsson.se. 
Ansökan: KONSTRUKTION OPTISKA TRANSPONDERS, 
Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, 
KONSTRUKTION OPTISKA TRANSPONDERS. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, HASSLEHOLM 

JOIN THE SUCCESS I 

Ericsson i Hässleholm söker medarbetareEricssons 
marknadsandel för GSM System är ca 40%. Detta är ett 
resultat från Ericssons satsningar på forskning och ut
veckling. GSM år just nu inne i ett omfattande utveck
lingskede. GPRS dvs paketförmedlad data införs, data
hastigheten utökas, nya nätoptimeringsfunktioner införs 
mm. Ericsson Radio Systems AB i Hässleholm har nu fått 
utökat ansvar för utvecklingen av radionätsstyrningen 
inom GSM. Detta år en central och komplex funktionali
tet Vi behöver her kvalificerade medarbetare som är re
do att anta utmaningen, och behöver anställa: 

Projektledare 
Systemutvecklare 
Trouble Shooters 
Configuration Manager 
• Kreativitet nytänkande och initiativförmåga är viktiga 
och nödvändiga egenskaper för att kunna hänga med i 
den snabba utvecklingen. Som projektstyrningsmodell 
har vi PROPS. Utvecklingsmodellen är MEDAX kombine
rat med SDL Vårt ansvar sträcker sig från förstudier till 
kundleverans. Vi har även kundstöd och underhåll av le
vererade produkter. 

Hos oss kommer Du att möta många spännande och 
utmanande uppgifter och ges möjlighet till kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

Ericsson i Hässleholm är ett ungt framåt gäng på ca 
100 personer som utvecklar produkter och tjänster inom 
mobiltelefon!. Våra kunder finns över hela vadden och vi 
arbetar med dagens och morgondagens mobiltelefoni-
system. Vi samarbetar med designkontor i Dallas, Dublin, 
Guildford samt inom Sverige. Eftersom arbetet bedrivs i 
projektform bör du ha lätt för att kommunicera, samar
beta och uttrycka dig i tal och skrift på svenska och eng
elska. Fackliga representanter är: CF - Catarina Svensson 
SIF - Ingvar Isaksson 

Kontakta: Lars-Göran Nilsson, 0451-43 402, Lars-Chris-
ter Hansson, 0451- 43 406, Henrik Cosmo, 0451- 43 
465. Ansökan: ref nr 99-53 B, Ericsson Radio Systems 
AB, Personal, östergatan 15,281 32 Hässleholm 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Manager -
GPRS GSN Nodes 
77ie Product Unit Packet Switching Systems is a part of 
Ericsson Radio Systems AB in Kista. We develop and 
market packet data solutions for GSM and the next ge
neration mobile telephony system UMTS. 

• We are now looking for system managers to our GSN 
Node System Design & 1*V. 

As system designer you will work with traditional 
system design tasks such as technical investigations, spe
cifications etc, and also with customer RF1 & RFQ's as 
well as customer presentations & workshops 

Vou will work dose to our design units in Canada, Ger
many, Norway and Gothenburg in Sweden. We think that 
you have a Master of Science or similar and some years 
experience of system management you should also ha
ve good skills in communication. 

Contact: Kjetil Rossavik, +46 8 404 83 82, kjetil.rossa-
vik@era.ericsson.se. Application: SYSTEM MANAGER -

mailto:gunilla@erix.ericsson.se
mailto:mk@erixericsson.se
mailto:grtta.friis@uab.ericsson.se
mailto:jan.rimming@era.ericsson.se
mailto:PU-WRN@era.ericsson.se
mailto:Mikael-Adorfsson@ese.ericsson.se
mailto:Anders.Nibson@ese.ericsson.se
mailto:len4simonsson@ese.ericsson.se
http://son.se/
mailto:torbjom.dahl@era.ericsson.se
mailto:par.hooglund@era.ericsson.se
mailto:marie.ahrsjo@era.ericsson.se
mailto:Witting@era.ericsson.se
mailto:m@era.ericsson.se
mailto:per.e.andersson@era.ericsson.se
mailto:ewajtrandendahl@era.erics50n.se
mailto:bettina.jensen@rsa.ericsson.se
mailto:bettina.jensen@rsa.ericsson.se
mailto:sen@rsa.ericsson.se
mailto:m@etxericsson.se
mailto:madeleine.koch@ettericsson.se
mailto:vik@era.ericsson.se
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GPRS CSN NODES, Ericsson Radio Systems AB, 
Kl/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Provisioning Manager GPRS 
The Product Unit Packet Switching Systems is a part of 
Ericsson Radio Systems AB in Kista. We develop and 
market packet data solutions for GSM and the next ge
neration mobile telephony system UMTS. 

• We are now looking for a manager to our Core 
Network Provision and Project Office. 

As a manager you will be responsible for our project 
office for GSN and provisioning through our design orga
nisations in Canada, Germany, Norway and Gothenburg 
in Sweden. You will also supervise project leaders. We 
think that you have a master of science or similar and a 
solid experience as a project manager for larger projects. 
You have good leadership skills, especially regarding the 
coaching part 

Contact Richard Möller, +46 8 585 338 48, richard.mol-
ler@era.ericsson.se. Application: PROVISIONING MANA

GER GPRS, Ericsson Radio Systems AB, Kl/ERA/LK/HS 
Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, susanne.hol-
mene@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Designer, 
Internet Solutions 
BE A PART OF THE HIT OF CSM ON THE NET CSM on the 
Net is the Ericsson system that integrates CSM and Intra
net into one system. 

• We need you to help us to go on, designing the most 
interesting I have seen the latest 3-4 years in this (wire
less) business (Technical Director Global Operator) 

We are looking for system designers with extensive ex
perience of Internet solutions (IP, VoIP, IP-security, Fire
walls, Proxy's, H.323 etc) to help us design the architec
ture of this new UNIX/NT/JAVA/GSM/IP system, loin us 
and become a member of one of Ericsson's most com
petent system design groups in the New World and work 
with the latest technologies from the start 

You have a M.Sc or bachelor degree with extensive 
experience in Internet world (IP, VoIP, IP-security, Fire

walls, Proxy's, H.323 etc) and/or ISDN. Experience in 
Mobile communication is also very desirable. You speak 
and write English fluently. You are used to work in pro
ject group with lots of personal communication and mi
nimum documentation. 

Contact: Dag Helmfrid ERA/LRG/TAC, +46 875 70375, 
dag.helmfrid@era.ericsson.se. Application: SYSTEM DE
SIGNER, INTERNET SOLUTIONS, Ericsson Radio Systems 
AB, Cecilia Jettel NA/ERA/LRG/NS, 131 89 Stockholm, 
cecilia.jettel@ericsson.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Manager GPRS 
The Product Unit Packet Switching Systems is a part of 
Ericsson Radio Systems AB in Kista. We develop and 
market packet data solutions for CSM and the next ge
neration mobile telephony system UMTS. 

• We are now looking for a manager to our Net-work 
System Design & Network, l&V - GPRS. 

As a manager you will be responsible for system ma
nagement meaning technical responsibility for the cha
racteristics of the system. You will work dose to our de

sign units in Canada, Germany, Norway and Gothenburg 
in Sweden and coordinate with other net nodes regar
ding the system. We think that you have a master of sci
ence or similar and a solid experience of system mana
gement You should also have management experience 
and good management skills as teambuilding, commu
nication and competence development 

Contact: Richard Möller, +46 8 585 338 48, richardmol-
ler@era.ericsson.se. Application: SYSTEM MANAGER 
GPRS, Ericsson Radio Systems AB, Kl/ERA/LK/HS Susan
ne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Processägare 
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

• Vi söker processägare för delar av produktionen inom 
elektronik, system (slutmontering) samt filter- och com-

Utmaningar i USA 
Inom enheten High-End processors har den 
nya avdelningen System Processors ansvar att 
utveckla datorplattformar för applikationer 
som kräver hög prestanda och hög tillgänglighet. 
Vi baserar våra produkter på kombination av 
kommersiell mikrodatorteknik, standard 
operativsystem och egenutvecklade system
komponenter. De två viktigaste produkter vi 
idag arbetar med är nästa generations 
Centralprocessor för AXE och maskinvaru-
plattformen för tillämpningsplattformen NSP 
som bygger på UAB:s realtids-OS TelORB. 

Programvarukonstruktör 
Vi bygger nu upp en sektion som skall ta kon-
struktionsägarskapet för nästa generations cen
tralprocessor för AXE-10. Till den nya sektio
nen behövs programvarukonstruktörer för 
utveckling av maskinnära programvara. 
Då vi har mycket höga krav på processorkapaci
tet innebär det att arbeta med de mest kraftfulla 
mikroprocessorerna som våra samarbetspartners 
kommer att leverera om ett år. 
Din första arbetsuppgift blir att arbeta hos vår 
partner i USA för att sedan komma hem och 
delta i integrationen av systemet hos oss. 

Arbetsuppgifter 
- Specificera och utveckla maskinnära 

programvara för Centralprocessor 
- Arbeta tillsammans med vår partner i USA 
- Delta i integration och verifiering av systemet 
- Felsöka från prototyp till driftsätt anlägg

ning hos kund. 
- Ta fram erforderlig produktdokumentation. 

Kvalifikationer 
- Bakgrund som programvarukonstruktör för 

system baserade på realtids-OS 
- Assembler och C/C+ + 
- Kunskap om moderna mikroprocessorer. 
- Erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer. 

Vi använder både PC/Windows och 
SUN/Unix. 

Systemkonstruktör 
Vi expanderar nu och söker därför ytterligare 
ett par erfarna systemkonstrukörer som skall 
leda och delta i konstruktion av maskinvara 
och programvara till våra datorplattformar. 
Arbetets omfattning är från analys av applika
tionskraven och kravställning på datorplattfor
men till verifiering och underhåll. De inköpta 
systemkomponenterna utvecklar vi tillsam
mans med våra partners (ledande inom dator
industrin) vilket innebär resor inom Europa 
och till USA. 

Arbetsuppgifter 
- Leda och delta i konstruktionen av dator

plattformen. 
- Analys av applikationskraven och kravställ

ning på datorplattformen och dess system-
komponenter. 

- Delta i arbetet tillsammans med våra partners. 
- Delta i integration och verifiering av systemet. 
- Följa teknikutvecklingen i omvärlden inom 

ansvarsområdet. 
- Handleda examensarbetare. 

Kvalifikationer 
- Teoretiska och praktiska kunskaper om 

datorarkitektur och operativsystem. 
- Erfarenhet av utveckling av system baserad 

på mikrodatorteknik (helst högprestanda-
system). 

- Stort teknikintresse. 
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

på engelska. 

Om du vill vara med att bygga en ny spännan
de framtid för Ericsson inom "The new 
Telecoms world" kontakta: 
Tommy Carlsson (Sektionschef) 
Tel. 08-727 41 44, 
E-mail: tommy.carlsson@uab.ericsson.se 
Kristina Lantz (Sektionschef) 
Tel. 08-727 49 26 
E-mail: kristina.lantz@uab.ericsson.se 
Joakim Leche (Avdelningschef) 
Tel. 08-727 40 54, 
E-mail: joakim.leche@uab.ericsson.se 

Ansökan skickas till: 
Ericsson Utvecklings AB 
Att: Birgitta Friis 
Box 1505 
125 25 Älvsjö 

Make yourself heard. 

ERICSSON 
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mailto:tommy.carlsson@uab.ericsson.se
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biner. Processägarskapet innebär ansvar för förvaltning 
samt löpande förbättring och utveckling av tillverk
ningsprocesserna 

vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning med 
inriktning mot produktionsteknik eller motsvarande 
kompetens med erfarenhet från tillverkande industri. Har 
du även erfarenhet av statistisk processtyrning och flö
dessimulering är detta meriterande. Som person har du 
lätt för att samarbeta samt kan kommunicera väl i tal och 
skrift 

Kontakta: Per Nerelius, 08-764 15 85, Per-Gunnar Nyst
röm, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Processägare, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, 
Box 11,164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Produktionstekniker 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac-

' cessAB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med att utveckla, introducera 
och förvalta tekniska metoder och hjälpmedel inom om
rådet montageteknik, främst med inriktning på kretskort
smontering. I arbetsuppgifterna ingår även att forma och 
leda samarbetsgrupper inom produktionsteknik samt att 
detta i olika nätverksgrupper internt och externt inom 
Ericsson. 

Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning 
elektronik/maskin eller gymnasieingenjör med erfaren
het från kretskortstillverkning med avseende på monter
ingsteknik, beredning samt programmering av monter
ingsmaskiner. 

Du bör även ha erfarenhet av arbete med de flesta de
lar inom monteringsteknik för kretskort såsom sc-
reentryckning, komponentmontering, omsmäftningslöd-
ning, automatisk vision, manuell montering samt manu
ell lödning. Har du kunskap om Fuji monteringsmaskiner 
och Fuji Cam är detta en merit Som person är du initia
tivrik, drivande, förändringsbenägen, praktiskt lagd, posi
tiv samt har lätt för att samarbeta. Vi förutsätter att du 
har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal 
och skrift 

Kontakta: Johan Fröjd, 08-404 47 33, Björn Eriksson, 
08-757 39 51, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 15 
39. Ansökan: Produktionstekniker, Ericsson Radio Access 
AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11,164 93 Stock
holm, christirw.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

ASIC-utveckling 
• LRU/FB söker medarbetare för ASIC-utvecklmgViil du 
arbeta med att utveckla några av de mest avancerade di
gital integrerade kretsarna i världen? Vi på LRU/FB ut
vecklar digitala kundspecifika integrerade kretsar (ASIC) 
för basstationsprodukter inom GSM-standarden. Exem
pel på teknikområden är radiokontroll, signalbehandling 
CPU-system, timingsystem och transmissionssystem. 
Hos oss arbetar du med det allra senaste när det gäller 
metoder och verktyg och kommer i kontakt med vad
dens ledande laserteknologier. 

Arbetsuppgifterna är av stor bredd och du kan arbeta 
med arkitekturfrågor, systemering, konstruktion mha 
VHDL och syntesverktyg, floorplan, veritiering både mha 
simulering och av prototyper, utvärdering av verktyg, me
toder och leverantörer. 

Liter det lockande? 

Kontakta: Linus Ericsson, 08-7573435. Ansökan: ASIC-
utveckling Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petters
son, 164 80 STOCKHOLM. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemkonstruktörer 
HW/SW 
Vi utvecklar kabinett lör GSM Basstationer och framtida 
systemVill du var med och systemera - konstruera nya 
produkter till våra basstationer för inomhus- och utom
husmiljöer avdelning Enclosure Systems LRN/K -an
svarar för utveckling av byggsätt och konstruktion av 
skåp till radiobasstationerna för CSM och framtida 
system. I vårt ansvar ingår mekanik, kraftförsörjning, kli
mat och förbindningsteknik. 

• välkommen till ett spännande och omväxlande arbe
te som ger dig möjlighet till personlig utveckling. Du 
kommer att arbeta i en global miljö med kunder och le
verantörer I alla världsdelar. 

Du kommer att arbeta med systemfunktionerna kli
mat kraftförsörjning, kablage och mekanik 

Som systemkonstruktör arbetar du som kravstallare 
under hela produktutvecklingen. Du översätter de över
ordnade systemkraven tid konstruktionskrav som blir un
derlag till våra konstruktörer, verifierare och underleve
rantörer. SysterrrtunktJonerna realiseras i både mjukvara 
och hårdvara och system-konstruktörens uppgift är att ta 

helhetsansvaret för funktionen från produktidé till drift 
hos kund. 

Ditt kontaktnät är stort: produktledning, systemingen
jörer och konstruktörer inom mjukvara och radiokon
struktion. Du kommer också att samarbeta nära med 
andra Ericssonbolag och våra underleverantörer. Du 
måste vara initiativrik, strukturerad, analytisk och tycka 
om att arbeta i team. Vi söker dig som är civilingenjör, 
högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. VI ser 
gärna att du har tidigare erfarenhet från produktutveck
ling. 

Kontakta: Göran Svensson, 08-4044428, goran.b.svens-
son@era.ericsson.se. Ansökan: Systemkonstruktörer 
HW/SW, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 
164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

RF-Konstruktör 
Vi utvecklar kabinett för CSM Basstationer och framtida 
systemMII du var med och systemera - konstruera nya 
produkter till våra basstationer för inomhus- och utom-
husmiljöTVår avdelning Enclosure Systems LRN/K -an
svarar för utveckling av byggsätt och konstruktion av 
skåp till radiobasstationerna för CSM och framtida 
system. I vårt ansvar ingår mekanik, kraftförsörjning, kli
mat och förbindningsteknik. 

• Välkommen till ett spännande och omväxlande arbe 
te som ger dig möjlighet till personlig utveckling. Du 
kommer att arbeta i en global miljö med kunder och le
verantörer I alla världsdelar. 

Vi söker dig som vill arbeta med förbindningsteknik i 
våra basstationer. Du kommer att få arbeta med både 
RF-, signal- och kraftförbindningar i kablage och bakplan, 
med nykonstruktion och med förbättringar av befintliga 
produkter. Du kommer att delta i hela utvecklingsproces
sen, från specificering och diskussion med leverantörer, 
via dokumentation och verifiering fram till produk
tionsstart. Det mesta arbetet bedri vs i team- och pro
jektform. 

Det finns vidare möjlighet att utöka tjänsten med ett 
blockansvar för förbindningsteknik i allmänhet Som 
blockansvarig är du teknikansvarig för det som konstrue
ras inom enheten verka för likformighet och återanvänd-
ning i konstruktionerna. Du initierar och driver teknik-
framförhållning både inom enheten och tillsammans 
med liknande funktioner inom koncernen och med våra 
underleverantörer. Du är van att arbeta i projektform och 
har förmåga att hantera tvära kast i en föränderlig miljö. 

Vi söker dig som är civilingenjör, högskoleingenjör el
ler erfaren gymnasieingenjör. Vi vill att du har några års 
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 

Kontakta: Per Östberg, 08-7573290, 
per.e.ostberg@era.ericsson.se. Ansökan: RF-Konstruktör, 
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 
STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ta chansen och delta i utmaningen att utveckla CSM-
nätet inför nästa generations multimediatjänster base
rade på teknik lör högre datatakt, EDGE Det är vi som 
står bakom radiolösningarna i världens mest sålda 
basstationer! 

Konstruktör, 
digital elektronik 
• Hos oss sker nu utveckling av EDGE och IP baserade 
GSM plattformar och vi som arbetar med elektronikut
veckling ser en mycket spännande framtid. Enheten an
svarar för utveckling av digital hårdvara till basstationer 
för GSM. 

Vi söker högskoleingenjörer med utbildning i digital 
elektronik Erfarenhet av konstruktion med processorer, 
minnen, FPGAer, interfacekretsar etc är önskvärt men är 
ej ett krav. Dokumentationen skrivs på engelska vilket vi 
förutsätter Du behärskar. 

Du kommer att arbeta i mindre projektgrupper för att 
tillsammans utveckla våra nya produkter. Vi behöver fler 
personer som arbetar med design av kretslösningar, 
framtagning av produktionsunderlag, specificering av 
testmetoder, genomföra och dokumentera mätningar, 
analyser etc Du kommer även att delta vid utbildning av 
personal från produktion och Repair Centers. 

Arbetet sker i nära samarbete med andra konstruk
tions- och produktionsinstanser både i Sverige och 
utomlands. 

Kontakta: Hans Ohlin, 08-58530779, 
Hans.ohlin@era.ericsson.se. Ansökan: Konstruktör, digital 
elektronik, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petterv 
son, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericssonje. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Chef 
Avdelningen Digital Platform utvecklar hårdvaruproduk
ter och plattformar som ingår i Ericssons världsledande 
GSM radiobasstationer. Enheten går en spännande 
framtid till mötes då vi nu utvecklar en ny avancerad 

hårdvaruplattform med IP och EDGE funktionalitet Ett 
tekniklyft som tillför våra basstationer möjlighet att bära 
3G Qänster. Du kommer att leda sektionen för PCB CAD 
som utvecklar mönsterkort för dagens och framtidens 
basstationer. Verksamheten omfattar CAD av komplexa 
och avancerade mönsterkort med RF (radio) och digital 
design. I enheten ingår också ett team komponen
tingenjörer. 

• Som chef kommer du ha det direkta ansvaret för verk
samheten och dess ca 12 personer. Arbetet bedrivs i 
team, i nära samarbete med designenheterna. Du kom
mer vara djupt involverad i beslut rörande resurssättning, 
planering och eftersträva att vi använder den mest effek
tiva tekniken vad gäller metoder och verktyg i enhetens 
konstruktionsmiljö. 

Du har några års erfarenhet av utvecklingsarbete inom 
hårdvara och arbetar troligen i någon typ av ledarroll 
idag. Du är resultat inriktad, har ett flexibelt och öppet 
arbetssätt samt förmåga att engagera dina medarbetare 
och uppdragsgivare. Du har ett genuint intresse för att 
arbeta med människor. De arbetsformer och nätverk 
som du kommer att ingå i kräver att du behärskar eng
elska i tal och skrift 

Kontakta: Christer Andersson, 08-4044767, christer.an-
dersson@era.ericsson.se, Anita Jansson, personal, 08-
4044545. Ansökan: Chef, Ericsson Radio Systems AB, 
LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pet-
tersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

På produktenheten, GSM Basstationer, har vi idag ett 
konsoliderat lönsamhetsansvar. Utvecklingen går i ett 
rasande tempo med ny teknik dagligen. Nu förbereder 
vi ny hård- och mjukvara för morgondagens affärer. Vi 
finns i Kista på Fårögatan. 

Till systemavdelningen på, Sub Product Unit GSM 
Micro Basestations, (ERA/LRU/C) söker vi förstärkning 
inom en nybildad CM-enhet 

Configuration Manager 
(CM) i projekt 
• De projekt som idag utvecklar morgondagens 
micro/pko basstationer för GSM behöver någon som 
kan hjälpa till med CM i projekten. Detta innebär att pla
nera hur CM ska bedrivas i projektet, med avseende på 
verktyg, rutiner kring bla. produkt/dokument/kravhanter
ing samt ställa upp med support kring dessa frågor. Se 
till att alla projektmedlemmar har en fungerande CM-
miljö (PRIM, Gask2, projektarkiv mm) och även bedriva 
förbättringsprojekt inom detta område. Du jobbar 
kanske idag med projekt-frågor och har insett betydelsen 
av bra CM. Huvudsak är att Du är positiv och med ett in
tresse för vad CM kan göra ! 

Configuration Manager 
(CM) för våra produkter 
• På vår avdelning har vi idag ett ansvar för hela pro
duktens livscykel. Då är CM ett viktigt inslag för att rätt 
kunna hantera våra produkter. För att korta våra ledtider 
mot kund pågår idag ett arbete (TTC Global) för att kun
na förpacka våra produkter enkelt i s.k, Product Packa
ges, som sedan visas i ett web-verktyg för kunden som 
heter PCAT. VI behöver din hjälp för att kunna göra dessa 
samt att även hantera andra typer av produktstrukturer 
tex. för design, reservdelar. Du jobbar kanske idag med 
produkthantering i PRIM och är redo att även ta ett mer 
drivande arbete. Eller så har Du arbetat med supply/lo-
gistik-frågor och är nyfiken på vad vi på design gör IStor 
möjlighet finns att påverka och förändra arbetsinnehållet 
i ovan tjänster! 

Kontakta: Jenny Klöste, 08-7571085, 070-3722777, jen-
ny.kloste@era.ericsson.se, Anita Jansson, personal, 08-
4044547. Ansökan: CM, Ericsson Radio Systems AB, 
LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pet-
tersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

SW Design 
Vår enhet arbetar med bassystemet i GSM-radiobassta-
tioner samt transmission och kommunikation mot det 
fasta nätet En helt ny produktfamilj står för dörren, som 
gör att vi har ett spännande år framför oss. 

• VI söker nu erfarna konstruktörer att delta i arbetet 
med vidareutveckling av transmission och IP-baserade 
swftchlösningar. Samtidigt arbetar vi med vår nästa CPU-
plattform, som är basen för våra nya basstationer. 

Arbetet innefattar mjukvarudesign men även deltagan
de i systemstudier samt test i såväl simulerad miljö och i 
riktig målmiljö. 

Du är civilingenjör eller mellaningenjör med god kun
skap och erfarenhet av distribuerade realtids-system och 
C-programmering. 

Meriterande är även kunskap inom: UML/ObjecTime. 
dearCase. TCP/IP och IP-applikationer (SNMP, FTP, etc). 
JAVA IfOP/CORBA/RMl. 

Vi arbetar i självständiga mindre grupper med eget an
svar. I arbetet använder du moderna verktyg för design 
och modellering. Programspråket vi använder är C i 
UNIX-miljö, med ObjecTime designverktyg för UML Vi är 

idag ett ganska ungt gäng på 17 anställda. VI söker nu 
dig som trivs att under självständiga former arbeta i 
grupp, är resultatorienterad och tar ansvar. 

Kontakta: Per Simonsson, 08-4044357, per.si-
monsson@era.ericsson.se, Anita Jansson, personal, 08-
4044547. Ansökan: SW Design, Ericsson Radio Systems 
AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Delprojektledare SW 
Vi utvecklar kabinett för GSM Basstationer och framtida 
systemMII du var med och systemera - konstruera nya 
produkter till våra basstationer för inomhus- och utom-
husmiljöTVår avdelning Enclosure Systems LRN/K -an
svarar för utveckling av byggsätt och konstruktion av 
skåp till radiobasstationerna för CSM och framtida 
system. I vårt ansvar ingår mekanik, kraftförsörjning, kli
mat och förbindningsteknik. 

• Välkommen till ett spännande och omväxlande arbe
te som ger dig möjlighet till personlig utveckling. Du 
kommer att arbeta i en global miljö med kunder och le
verantörer I alla världsdelar. 

Inom vårt ansvarsområde söker vi delprojektledare 
som i pågående och kommande releaser planerar, driver 
och koordinerar våra funktioner i mjukvaru projekt. Ut
vecklingsarbetet utförs i samarbete med våra underleve
rantörer. Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör 
och har erfarenhet av att leda andra. Du är flexibel och 
kan hantera tvära kast i en föränderlig miljö. 

Kontakta: Leif Karisson, 08-7373630, 
leif.a.karisson@era.ericsson.se. Ansökan: Delprojektleda
re SW 

Logistiker 
• VI är en liten prototypenhet som ansvarar för inköp 
och logistik till våra utvecklingsprojekt 

Som logistiker ansvarar du för att material och kompo
nenter levereras till våra projekt enligt uppgjorda tidpla
ner. Du är också ansvarig för in- och utflödet av produk
ter - med stöd av MPS. 

Vi behöver en initiativrik medarbetare med bra ord
ningssinne och planeringsförmåga. Vi ser gärna att du 
har kännedom om GOLF och CAP. Det är viktigt att du 
tycker om att arbeta i team. 

Kontakta: Tommy Söderström, 08-4049102, tommy.so-
derstrom@era.ericsson.se. Ansökan: Logistiker, Ericsson 
Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Konstruktör, simulering 
Ta chansen och delta i utmaningen att utveckla CSM-
nötet inför nästa generations multimediatjänster base
rade på teknik för högre datatakt EDGE Det är vi som 
står bakom radiolösningarna i världens mest sålda 
basstationer/Konstruktör, simuleringHos oss sker nu ut
veckling av EDGE och IP baserade GSM plattformar och 
vi som arbetar med elektronikutveckling ser en mycket 
spännande framtid. Enheten ansvarar för utveckling av 
digital hårdvara till basstationer för CSM. 

• Vi söker högskoleingenjörer med utbildning i digital 
elektronik Erfarenhet av konstruktion med processorer, 
minnen, FPGAer etc är önskvärt Erfarenhet av program
mering i C, assembler och VHDL är ett plus Dokumenta
tionen skrivs på engelska vilket vi förutsätter Du behärs
kar. 

Du kommer att arbeta i mindre projektgrupper för att 
tillsammans utveckla våra nya produkter. Vi behöver för
stärka vår sektion när det gäller funktionell simulering 
och timing anlays av CPU och DSP system där våra ASICs 
ingår. Vi arbetar i en mixad miljö med verktyg i huvudsak 
från Mentor. Arbetet sker i nära samarbete med andra 
konstruktions- och produktionsinstanser både i Sverige 
och utomlands. 

Kontakta: Hans Ohlin, 08-58530779, 
Hans.Ohlin@era.ericsson.se. Ansökan: Konstruktör, simu
lering, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 
164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmMmmmmsmmemmm 
ERICSSON C0MP1TEX AB, GÖTEBORG 

Gruppchef 
Ericsson Compitex AB (ECS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radio-
Aele-/datakommunikation och applikationer). Vi är un
derleverantör till andra Ericsson-enheter samt att vi för 
externa kunder utvecklar integrerade informations- och 
kommunikationssystem för larm- och ledningscentraler 
såsom I I2<entraler. Vi har en komplett affärsprocess 
med egen marknadsfunktion, produktutveckling, instal
lations- och kundstödsfunktioner. Vi år belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medarbetare. 
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• Befattningen innebär att leda det dagliga arbetet in
om gruppen. En stor del av arbetet består av tekniskt ar
bete i olika projekt Du skall gärna ha många idéer och 
kommer att medverka i att driva vår tekniska nivå och 
kompetens framåt, både på kort och lång sikt Du har 
ansvar för upprätthållande av kompetens inom enhetens 
område och du ansvarar för bevakningen av utveckling
en inom enhetens teknikområde för att möta framtida 
behov. Du medverkar vid produktplanering och projek
tering av nya systemkoncept och du har ansvar för att 
överenskomna resurser finns tillgängliga. 

Ditt personalansvar innebär rekrytering av medarbeta
re, medverkan vid lönesättning, genomförande samt 
uppföljning av målsamtal, beakta att arbetsmarknadens 
lagar och förordningar följs, ansvara för sociala frågor 
samt informera, stimulera och motivera enhetens me
darbetare. Befattningen innebär även att du medverkar i 
utarbetande av kravspecifikation tillsammans med kund 
och deltar i offertframtagning. Som tekniskt säljstöd utar
betar du funktionella lösningar med kundernas beskriv
na behov som undertag. Du lämnar underlag för budget 
samt budgeterar och följer upp kostnader och resurser. 
Du rapporterar direkt till enhetschefen. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031 -709 91 85, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se. Ansökan: Gruppchef -
Ref. Nr. 18/99, Ericsson Compitex AB, Personalavdelning
en, Box 2102, 421 02 västra Frölunda, maria.zetter-
lund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
RONNEBY 

Ericsson Software Technology AB har 800 anställda i 
Sverige. Vi utvecklar produkter och tjänster med den se
naste tekniken inom mobiltelefoni, företagskommunika
tion och programvaruteknik. Ronnebykontoret har ca 80 
anställda. 

Positionsbestämning av 
mobiltelefoner 
• Vi jobbar med Mobile Positioning Centre, en heft ny, 
spännande produkt Den används för att positionsbe
stämma nödställda som ringt 112 eller guida bilister till 
närmaste bensinmack eller restaurang. Åkerier och taxi
bolag kan erbjuda sina kunder snabbare service. An
vändningsområdena är nästan obegränsade. Det enda 
som krävs av slutkunden är en vanlig mobiltelefon. 

Systemledning 
positionering 
• Vill du vara med och ta fram posrtioneringslösningar 
för nuvarande och framtida mobittelefonsystem?Vi söker 
dig som i första hand har ett gediget systemkunnande 
inom CME20 med övergripande nätkunskap, men med 
fokus på BSC och MSC noderna. Du skall också ha ett in
tresse av att blicka framåt mot UMTS och andra framtida 
system. Det är bra om du dessutom behärskar signaller-
ingsprotokoll som MAP, BSSMAP och DTAP. 

Din roll kommer att innebära att du är den som kom
mer att ha den övergripande bilden över hur olika posi-
tioneringssystem fungerar i olika mobiltelefonnät Detta 
medför att du kommer att bli en teknisk nyckelperson in
om Ericsson när det gäller helhetsbilden på positioner
ing. 

Du kommer att jobba med systemstudier, utredningar, 
teknisk koordinering och vara delaktig i standardisering
en av positioneringstekniken inom TI Pl och ETSI. 

Goda möjligheter finns att jobba i många olika projekt, 
men också självständigt Resor runt om i vadden är en 
möjlighet Jobbet är omväxlande och utmanande! Du får 
kontinuerlig intern och extern utbildning för att alltid lig
ga längst fram kunskapsmässigt 

Kontakta: Åse Petersen, 0457-775 
87ase.petersen@epk.ericsson.se, Johan Andersson, 
0457-776 40, johan.andersson@epk.ericsson.se. Ansö
kan: MPC, Ericsson Software Technology AB, Ann-Sofie 
Hjertsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA, 
job@epk.ericsson.se. 

but also a business and customer oriented way of thin

king. 
You have a Master of Science degree in engineering or 

equivalent Experience of mobile telephony and mobile 
datacom are valuable qualifications. You need to be 
fluent in English, both written and spoken. 

Contact: Johan Mattsson, +46 8 404 7298, +46 70 636 
7881, johan.mattsson@era.ericsson.se, Ann Nordenstam, 
Human Resources, +46 8 757 2287, 
ann.nordenstam@era.ericsson.se. Application: System 
Management-Future GSM Platform, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstirLalmblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

New Test Unit At Core BSS 
LV/B develops the Radio Network Server for Core BSS, a 
new generation of IP based CSM/BSS products. We use 
incremental design and works in state of the art SW de
velopment environments. We introduce a new platform 
for design and we are coding in JAVA 

• We are now starting up a new unit LV/BT for Integra
tion & Verification. 

The unit will be responsible for for testing of the new 
RNS node developed at LV/B, and will manage the 
system integration of the Core BSS system. 

We are looking for a manager of the new unit with 
background in Project Management and/or Line mana
gement in the l&V area, preferably within GSM BSS. 

You will be responsible for building up the new unit, 
and at LV/B be responsible for testing strategies, inclu
ding methods and tools, to be used in the Core BSS and 
RNS projects. 

Contact: Gunnar Borg, 08-404 4473,070-552 1787, gun-
nar.borg@era.ericsson.se. Application: New Test Unit At 
Core BSS, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Al
mblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. i 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

System Designers For 
JAVA/C Design 
Object Oriented Soft Ware DesignLV/BD is a design unit 
established for development of a new CSM/BSS archi
tecture/products based on IP technology. The new archi
tecture will provide an efficient and high-speed 
transmission of voice and data. 

The current project that we are working with is ARAC-
NO that will give our customers an indoor GSM system 
based on the Internet The next upcoming project will be 
to work with CPRS and EDGE 

The BSS product will be build on a new platform that 
supports new architectures and technologies and that 
the design can be done in modern languages. To use 
the full potential of 00 SW development ourSW proces
ses, took, language are greatly influenced from state of 
the art commercial products from RATIONAL, SYMANTEC 
etc 

• The challenging time ahead of us will be to introduce 
the new technology as well as new ways of working. We 
will introduce the new platform for design where JAVA is 
the language to build features on, cross-functional teams 
that go for the whole feature development from require
ment on the products, designing and verification. Incre
mental design with round trip engineering and daily 
built to maximise productivity and quality will be used. 

We are looking forSYSTEM DESIGNERSSW DESIGNERS 
FOR JAVA/C DESIGNYou should have experience from 
development of complex telecom/datacom systems 
and/or JAVA/C/C++ design. You are interested in wor
king in a dynamic organisation with a high degree of 
changes/opportunities, of co-operation, and team buil
ding. You should be flexible and have a pragmatic view 
on how problems shall be solved. 

Contact Harry Kaipainen, 070-585 3678. Application: 
System Designers For JAVA/C Design, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Testutvecklare till 
produktionsteknik 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer Ull mobilnät Produktionstek
nik vid Kistafabriken konstruerar produktionsutrustning 
för morgondagens mobiltelefoniteknik. För att klara det
ta behöver vi omedelbart förstärka med ett antal erfar-
no testutvecklare. 

• Du kommer att arbeta med att ta fram testutrustning 
till nyutvecklade produkter på Ericsson, det innebär spe-

cificering och framtagning av nya provplatser samt ut
veckling av testprogram. I arbetsuppgifterna ingår även 
utbildning av den personal som ska använda utrustning
en i produktionen. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att ar
beta med utvecklingsavdelningarna inom företaget för 
att få fram massproducerbara produkter. 

Vi söker dig med 120 poäng högskoleutbildning med 
inriktning mot elektronik/programmering eller motsva
rande kunskap tillägnat genom yrkeserfarenhet Du har 
erfarenhet av RF-mätteknik, programmering i C/C++, 
gärna HPVEE, och testning av RF-elektronik Som person 
är du pigg och glad, drivande med god kreativ och analy
tisk förmåga och fungerar bra både i grupp och enskilt 

Kontakta: Måns Frisk, 08-404 5280, Eva Slivon Snis, 08-
404 2908,. Ansökan: Testutvecklare till produktionstek
nik, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11,164 93 Stockholm, 

christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemkonstruktör 
radarfunktioner 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronikVi ar
betar med systemutveckling av radar ill JAS 39 och JA 
37. Detta innebär att vi ansvarar för specificering och ve-
rihering av radarfunktioner. Vår uppgift är att utnyttja 
morgondagens teknik och föra in den i dagens radar
system. Våra större projekt år specificering av existeran
de radarfunktioner i 

• Du kommer att ingå i ett team på 2-5 personer, som 
har nära samarbete med externa kunder och andra en
heter inom företaget Teamen arbetar i iterativa utveck
lingsteg med systemdefinition (beskrivningspecificering 
och simulering) och systemverifiering (verifieringsplaner-
ing och utvärdering) av radarfunktioner såsom robotlänk, 
kartritning samt sökning och följning på yt- och luftmål. 

Du skall ha intresse för teknik och en hög analytisk 
förmåga. Vidare skall Du kunna uttrycka dig väl i tal och 
skrift, vara noggrann samt utåtriktad. Dessutom bör Du 
kunna driva Ditt eget arbete och trivas med att arbeta 
prestigelöst med andra. Det är en förde! om du har in
tresse för signalbehandlingsteori eller databehandlings
teori, samt vana att arbeta i UNIX-system. Du bör vara ci
vilingenjör eller motsvarande. 

Kontakta: Emelie Ridell, 031-747 3482, 
emelie.ridell@emw.ericsson.se, Claes Norrbrink, 031-747 
2547, daes.norrbrink@emw.eriksson.se. Ansökan: ref nr 
99-044, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemingenjör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. 

• En stor del i utvecklingen av demonstratorn är verk
samheten för att i olika steg integrera olika delsystem 
och prova olika funktioner. Denna verksamhet skall 
samplaneras med konstruktionsverksamheten så att 
konstruktion och verifiering går hand i hand. För detta 
behöver man tidigt identifiera kraven på provplatser (rig
gar) och provutrustning. 

Vi behöver därför en systemingenjör för arbete med 
frågor kring systemintegration/-systemprov i riggar, 
matrum och flygplan. Utifrån en övergripande provpla
nering tar vi fram krav på olika riggar och däri ingående 
provhjälpmedel. Metodik skall utarbetas för genomföran
de av systemprov med hög grad av automatik, framför
allt flygprov men även antennprov. Detta skall leda fram 
till krav på ett lämpligt provplaneringssystem. Krav på re
gistersystem för radardata skall utredas och lämpligt så
dant system definieras. 

Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingen
jör. Erfarenhet från systemkonstruktion eller systemut-
provning är krav för detta jobb. Som personliga egenska
per bör du vara självständig, ha hög drivkraft, vara initia
tivrik och ha en analytisk förmåga men med praktisk 
läggning. 

Kontakta: Tomas Stanek, 031-747 2527, tomassta-
nek@emw.ericsson.se, Kenneth Svensson, 031-747 
1905, kenneth.svensson@emw.ericsson.se. Ansökan: ref 
nr 99-093, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
Organisation, 431 84 Mölndal 
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ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Verifieringsingenjör 
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har to
talansvar för sitt produktområde, som omfattar del
system i radiobasstaioner all samtliga mobihelefonistan-
darder såsom CSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, NMT, 

WCS och PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, 
analog och digital HW, mekanik samt programvara. Ut
vecklingen och produktHieringen sker i nära samarbete 
med alla Ericssons affärsenheter inom affärsområdet 
Nätoperatörer. ANP är kompetenscenter för mikrovågs
filter, linjära RF effektförstärkare MCPA, combiners, po
wer amplifiers, lågbrusförstärkare, muttikopplare och ra-
diotesaoopar, mm. 

• Som verifieringsingenjör ansvarar du för att testa 
nyutvecklade produkter som ska uppfylla ställda krav. I 
ett utvecklingsprojekt innebär det att verifieringsarbetet 
ska planeras, testmetoder utvecklas, specifikationer skri
vas, testmiljön utvecklas och därefter ska själva testarbe
tet utföras och resultatet ska dokumenteras och arkive
ras. Du kommer i utvecklingsprojektet att ha ett nära sa
marbete med radiosystemingenjörer, konstruktörer och 
övriga verifieringsingenjörer. 

Du är minst högskoleingenjör med inriktning mot 
elektronik eller telekommunikation. Du har erfarenhet av 
eller har specialiserat dig mot mobiltelefoni, praktisk ra
dioteknik eller mätteknik Du är noggrann, drivande, ut
hållig, talar och skriver svenska och engelska obehindrat 
och du har ett intresse för vårt teknikområde. 

Kontakta: Anna Rathsman, 08-588 33 516, Bim 
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Verifiering
singenjör 

Configuration Manager 
• Som Configuration Manager kommer du att arbeta 
med konfigurationsstyrning i våra utvecklingsprojekt Vi 
inför nu ett nytt arbetssätt med baselines i projekten, 
CM-plan mm. I arbetsuppgifterna ingår det även att ak
tivt delta i vidareutvecklingen av våra processer för CM-
arbetet 

Vi ser gärna att du som söker har tekniskt gymnasium 
och gärna högskoleexamen inom elektronik. Du har tidi
gare praktisk erfarenhet av CM och PRIM. Som person är 
du noggrann och drivande. 

Kontakta: Mona Engman, 08-404 81 09, Bim Ahlström, 
personal, 08-757 16 74. Ansökan: Configuration Mana
ger, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS, Box 11,164 
93 STOCKHOLM, bettina.jensen@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemingenjör med 
inriktning mot utvärdering 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronikFlyg-
prov genomförs dör olika radarsignaler spelas in i ett re
gistersystem med hög kapacitet Data från detta system 
skall sedan utvärderas i ett marksystem, där man testar 
olika signalbehandlingsalgoritmer och mäter olika for
mer av prestanda i olika rodarmoder. 

• Vi behöver en systemingenjör med inriktning mot ut
värdering. Arbetet innebär att med utgångspunkt från en 
kravspecifikation definiera en metodik för hur utvärder
ingen skall genomföras. Med detta som grund skall mar-
kutvärderingsystemet specificeras och anskaffning av så
väl hård- som mjukvara planeras. Genomförandet sker i 
samverkan med annan instans. 

Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingen
jör. Erfarenhet från radarsystem och provutvärdering be
döms viktig för detta jobb. Som person bör du vara själv
ständig, ha hög drivkraft, vara initiativrik och ha en hög 
analytisk förmåga. Det är bra om du har ett stort da
torintresse. 

Kontakta: Tomas Stanek, 031-747 2527, tomas.sta-
nek@emw.ericsson.se, Kenneth Svensson, 031-747 
1905, kenneth.svensson@emw.ericsson.se. Ansökan: ref 
nr 99-095, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
Organisation, 431 84 Mölndal 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Configuration Manager 
(CM) 
Vi ansvarar för systemering och implementation av bas
band och trafikfunktioner för CSM-basstaioner. Våra ap
plikationer skrivs i C/C++ och vi utvecklar och testar på 
SUN arbetsstationer. 

Vårt gäng är en bra blandning av erfarna och nyutex
aminerade programkonstruktörer. Nu behöver vi förstär
ka med en CM. 

• Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för hanteringen 
av våra mjukvaruprodukter och vår funktionella struktur. 
Det ingår också att ansvara för våra leveranser. Du kom
mer även att fungera som kompetensansvarig inom en
heten när det gäller formell hantering av dokument och 
produkter. Arbetet bedrivs i nära samarbete med pro
gramkonstruktörer och projektledare samt i nätverk med 
CM på samarbetande enheter. 

Lämplig bakgrund är tidigare erfarenhet inom CM 
och/eller erfarenhet av mjukvaruutveckling. Du bör vara 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

System Management -
Future GSM Platform 
Product unit BSS is responsible for the global develop
ment and profitability of the CSM Base Station System. 
Our market is growing very fast and we have been suc
cessful with our products. With a market share of more 
than 40%, Ericsson is the dominant player on the mar
ket 

• The challenging mission for our unit is to specify the 
GSM Systems requirements on AXE and the next genera
tion platform products, based on development plans for 
GSM Systems and nodes. In our mission are therefore in
cluded technical studies leading to development plans 
for GSM infrastructure and studies leading to product 
strategies and product structures. 

Your task will be to drive and participate in the work 
to define the product packages for the future GSM 
system releases. We expect you to be experienced from 
similar product areas and that you have a good unders
tanding in the underlying technologies. As a system ma
nager you should have an analytic and creative mind, 
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en van UNIX-användare. Arbetet kräver förmåga att kun
na överblicka komplicerade strukturer. Erfarenhet av 
ClearCase är meriterande. Som person skall du ha lätt 
för att samarbeta och ha ett gott ordningssinne. 

Kontakta: Dag Åstrand, 08-7570460, 
dag.astrand@era.erksson.se. Ansökan: Configuration 
Manager (CM), Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pet
tersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

SYSTEMINGENJÖRER 

De idéer och produkter vi utvecklar används dagligen 
av miljontals CSM användare i såväl Sverige som hela 
världen. GSM växer idag kraftigt i antal abonnenter och 
inom Ericsson styr och bidrar vi ull denna tillväxt genom 
att kontinuerligt tillföra ny teknik. Nu öppnar sig nya 
möjligheter för GSM som kommer att bli det första mobi
la systemet för multimedia. Inför detta accelererar vi vår 
utveckling inom områden som Data Com, TCP/IP, 
Network Operation samt migration till olika standarder. 

I GSM-systemet är radiobasstationen den i särklass 
mest sålda produkten och även den produkt som har 
den största teknikbredden. Den innefattar t ex radio, sig
nalbehandling, paket- och bredbandstransmission, pro
cessorplattformar, kraft- och klimatsystem. 

Vi inom Base Station System Management i Kista ut
vecklar nu våra produkter för att möta framtidens krav 
med nya koncept och lösningar lör GSM. Vi arbetar med 
system för höghastighetsdata, bredband, TCP/IP-base-
rad telefoni samt nya radionätslösningar. 

Till detta söker vi nu liera personer till följande tjäns
ter: 

Systemingenjör - RBS 
System Characteristics 
• Du kommer att arbeta med att utifrån ett kund- och 
systemperspektiv specificera och följa upp krav på 
basstationens karakteristik, dvs basstationens förmåga 
att uppfylla dess funktion. Arbetet innebär analyser av 
centrala systemparametrar och ett tätt sammarbete med 
andra enheter både inom och utanför LR. En mycket vik
tig del av arbetet är också att kommunicera ut resultatet 
till andra utvecklingsenheter och marknadsenheter. 

Systemingenjör -
RBS Control 
• Du kommer att arbeta med att utveckla nya koncept 
och funktioner för att stödja installation, drift, underhåll 
och expansion av våra produkter inom basstationen. 
Detta innebär arbete med anafyser och funktionskon
struktion inom tex TCP/IP baserat O&M, PlugSPlay, An
vändbarhet, Tillgänglighet och Självtest 

Systemingenjör - Usability 
• Du kommer att få en central roll i arbetet med att för
bättra användbarheten i våra produkter. Du kommer att 
driva och koordinera användbarhetsaspekter i vår pro
duktutveckling samt implemented detta tänkande inom 
organisationen. 

Alla tre tjänsterna erbjuder stora möjligheter att vidga 
Ditt tekniska kunnande inom mobiftelefoniområdet och 
samtidigt ge dig ett stort kontaktnät inom Ericsson. 

Den personliga utvecklingen av Dig som medarbetare 
betraktar vi som en nyckelfaktor i vår verksamhet och 
därför kommer vi att lägga mycket kraft på att Du skall 
uppnå den kompetens som arbetet kräver och att du 
ständigt vidareutvecklas. 

VI tror att Du har en bakgrund som civilingenjör eller 
högskoleingenjör med tidigare erfarenhet från antingen 
systemkonstruktion, mjukvarukonstruktion eller system-
verifiering. Arbetsfältet är brett och förutsätter ett intresse 
för att se helheten i en komplicerad produkt och nyttan 
för kunden. Dessutom krävs förmåga att ta egna initiativ 
och god överblick. 

Kontakta: Martin Schmekel, 08-7572596, martiaschme-
kel@era.ericsson.se. Ansökan: Systemingenjörer, Erics
son Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 
STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Chef, verifiering 
radiobasstationer, TDMA 
Med sin starka entreprenörsanda har affärsenheten TD
MA etablerat sig som en av de ledande inom Ericsson
koncernen vad gäller att möta dagens och framtidens 
behov av mobil kommunikation. Vi utvecklar radionät-
produkter för Ericssons världskända mobiltelefonsystem 
enligt amerikansk (D-AMPS/AMPS) och japansk (PDC) 
standard. Över 30 miljoner abonnenter världen över be
tjänas idag av våra system. 

Enheten RNP (Rodio Network Products) är idog en 
självklar partner för alla de som vill hitta konkurren
skraftiga samorbetspartners inom RNP området VI ut
vecklar mobila system och arbetar både med utveckling 
och verifiering av AXE och basstationen. 

• Du kommer att leda sektionen för verifiering av våra 
TDMA RBSer. 

verksamheten omfattar all prestanda och miljöverifier-
ing samt certifiring av våra radiobasar. VI utvecklar också 
egna hjälpmedel. Verksamheten går en mycket spännan
de framtid till mötes då vi skall göra ett nytt tekniskt lyft 
av vår hårdvaruplattform så att den kan bära 3G tjänster 

VI erbjuder dig som har intresse av att utveckla teknik 
och människor en möjlighet till egenutveckling. Som 
sektionschef kommer du att ansvara för ledningen och 
utvecklingen av sektionens verksamhet och dess 15 me
darbetare. 

VI tror att du har en akademisk bakgrund och tidigare 
erfarenhet av radio och/eller verifieringsarbete i tele
kommunikations miljö samt god förmåga att stimulera 
och motivera medarbetare. De arbetsformer och nätverk 
som du kommer att ingå i kräver att Du behärskar eng
elska i tal och skrift 

Om du ser en spännande utmaning i detta är Du väl
kommen att kontakta oss. 

Kontakta: Göran Svensson, 8-757 3054, göran.svens-
son@era.ericsson.se, Ansökan: CHEF, VERIFIERING RA
DIOBASSTATIONER, TDMA, Ericsson Radio Systems AB, 
AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm 

ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG 

Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables år en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätlösningar. Vi erbju
der system och lösningar för terminering och skarvning i 
telekom- infokom- och kraftnät Network Products, inom 
Ericsson Cables, är en lönsam division på idag 165 me
darbetare. Läs mer om oss på vår internetsajt: 
www.ericssonse/cables 

Teknikavdelningen består av 60 mycket kompetenta 
och kunskapsbreda medarbetare inom fem sektioner. 
Svetsteknik, Nätteknik - Koppor, Nötteknik - Opto, Test & 
Verifiering och Installation & Metod. Vi behöver nu för
stärkas med en 

Erfaren 
elektronikkonstruktör 
• Du bör ha erfarenhet av konstruktion helst för lite 
större strömmar. Det är en fördel om du har kännedom 
om EMC-frägor, elektriska skyddskomponenter och tele 
kom system. 

Du är civilingenjör eller mellaningenjör inom elektro
nik och har mer än 3 års erfarenhet inom området Goda 
kunskaper i engelska är ett krav. 

Kontakta: Ove Jönsson, 08-764 3399, 
ove.jonsson@eca.ericsson.se, Mehran Arefi-Sigaroodi, 
08-764 0988, mehran.arefi-sigaroodi@eca.ericsson.se. 
Ansökan: ELEKTRONIKKONSTRUKTÖR, Ericsson Cables 
AB, SL/ECA/HC Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemering/ 
Programmering 
Under de senaste åren har man inom en del av LVN/DK 
utvecklat ett datasystem, In Service Performance Statistic 
Tool, för insamling och bearbetning av omstartsdata för 
såväl mobilväxlar lör GSM, TACS och NMTsom för växlar 
tillhörande det Publika Nätet Under senaste året har ut
vecklingskoncentrationen legat på maskinell inläsning 
av omstartsdata från operatörerna/ växlarna. Applika
tionen år byggt utifrån en Focus databas med system
programvara från Information Builders / USA Systemet 
är byggt som en Client-Server applikation där Servern 
utgörs av en IBM Main Frame och där klienterna utgörs 
av PC med TCP/IP som kommunikations protokoll. För 
närvarande finns ca 100 PC klienter worldwide med ett 
ständigt ökande behov av klientinstallationer. 

Rapporter från systemet används idag dels för sam
manställningar avsedda för använding på hög manage
ment nivå såväl centralt regionalt eller lokalt dels för 
analyser av omstarter fördelode regionalt/lokalt eller 
per orsak eller per orsakande block etc 

• Vi är In . 5 personer och behöver nu förstärkas med 
ytteriigare två: en person med systemvetenskaplig ut
bildning eller liknande och gedigen erfarenhet av syste
mering, programmering samt med ett uttalat intresse för 
kundkontakter, kundutbildning och dokumentation, en 
person med systemvetenskaplig utbildning eller motsva
rande samt med några års erfarenhet av programmering 
och systemunderhåll. 

Kontakta: Fred Ersson, 08-404 8263, 
fred.ersson@era.ericsson.se Ansökan: Systemering/Pro
grammering, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin 
Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Enhetschefer 
På grund av den kraftiga expansion som pågår på FU-
divisionen har vi beslutat att omorganisera konstruk
tionsverksamheten. Den nya gemensamma konstruk

tionsenheten består av fem stycken enheter. Varje enhet 
ansvarar för ett eget teknik/funktionsområde och driver 
arbetet inom sitt respektive område från kravspecificer-
ing till gemensam integration. 

• Tre av dessa enheter saknar idag enhetschef: Enheten 
för signalbehandling och radarstymingsfunktion. Enhe
ten för högfrekvensstymingsfunktjon. Enheten för 
systemdatorfunktion 

Uppgifterna är omväxlande och spänner från rent tek
niska till administrativa. Som chef förväntas du bl a an
svara för: Kompetensutveckling av medarbetare. Att en
hetens åtagande gentemot olika projekt uppfylls. Infor
mationsspridning inom gruppend Rekrytering och intro
duktion av medarbetare. 

Både teknisk och social kompetens är viktig i rollen 
som chef. Samarbetsförmåga flexibilitet och intresse av 
att arbeta med människor är nödvändiga egenskaper. Er
farenheter inom teknikområdet är mycket önskvärt 

Ansökningsformulär 

Kontakta: Ulf Björkman, 031-747 3759, 
ultbjorkman@emw.ericsson.se, Elisabet Mähler, 031-747 
3054, elisabetmahler@emw.ericsson.se. Ansökan: ref nr 
99-154, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och 
Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Två sektionschefer 
7vö Sektionschefer till avdelningen för System Integra
tion S VerifieringPU WRN's avdelning för System Integ
ration och Verifiering ansvarar får integration och verifi
ering av UTRAN noderna (UMTS Terrestrial Radio Access 
Networks). Tillsammans med core-nät utvecklarna PU 
CSS och PSS kommer vi att dessutom att ansvara för in-
tegreration och verifiering det kompletta Wideband CD
MA systemet Vidare kommer vi att ansvara för FOA akti
viteter när systemet rullas ut 

• Avdelningen håller för närvarande på att byggas upp 
och nu finns en unik möjlighet att vara med från början. 
Vi behöver tillsätta två sektionschefer som kan hjälpa till 
att skapa och leda ett team med duktiga system testare. 

Vi tror att du idag är chef inom en verifierings enhet 
och är redo för den nya utmaningen att bygga upp ett 
nytt effektivt team. Alternativt är du en erfaren testare 
med längre tids ledarerfarenhet 

Kontakta: Johan Ekblom, Tel +46 8 757 38 99, johan.ek-
blom@era.ericsson.se, Asa Djärv, Human Resources, Tel 
+46 8 404 44 29, asa.djarv@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H1228, Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 STOCKHOLM,. Ansökan: .PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ericsson Radio Systems AB, Branch Office, Bangladesh 

BBD Technical Manager 
GSM in Bangladesh 
BMOG has two GSM customers in Bangladesh. We are 
now looking for an experienced Technical Manager that 
will provide our customers with technical competence. 

• The position is open and on long-term contract condi
tions, based in Dhaka. That includes discussions, product 
presentations, solution design and offerings. You will 
work in a team with marketing and projects. 

You have a university degree of relevant experience in 
Telecom/IT: You should have good technical skills in 
GSM. Your experience should also include working close
ly with customers. 

You speak and write English fluently. As a person you 
are result oriented, open-minded and enjoy working in 
an entrepreneurial organization. 

Contact In Bangladesh - Mr Ivar Lunde, Tel. +880 2 
9886641, In Sweden - Ms Gabrielle Wessel, Tel. +46 8 
75736 80. Application: Technical Manager GSM, Bangla
desh, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LOHS Helga 
Holmkvist 164 80 STOCKHOLM, E-mail: helga.hol-
mkvist@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Objektledare 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsåtter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

• Som objektledare inom produktionsteknik kommer 
du att ansvara för resurs- och tidplanering av uppdrag in
om verksamheten samt för genomförande av givna upp
drag. Du kommer även att arbeta med resursplanering i 
linjen samt rationaliseringar i verksamheten, vidare ingår 
i arbetet att delta i riskanalyser. 

VI söker dig som har högskoleutbildning eller motsva
rande med inriktning elektronik eller mekanik. Du har er
farenhet av produktionstekniskt- eller konstruktionsarbe
te samt av att jobba i utvecklingsprojekt. Som person är 

du noggrann, strukturerad, ansvarsmedveten, positiv och 
öppen och trivs med att arbeta i grupp. 

Kontakta: Eva Slivon Snis, 08-404 2908, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Objektledare, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, 
Box 11,164 93 Stockholm, christina.mattssonffirsa.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Tekniskt driftstöd 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi Unns i Kista och sysselsätter omkring 800 per
soner av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Ac
cess AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverk
ning av radiobasstationer till mobilnät 

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

VI söker dig som har teknisk gymnasium eller motsva
rande samt erfarenhet av underhåll av produktionsut
rustning och felsökning av elektronikprodukter. Du har ti
digare vana från att driva förbättringsprojekt och att ut
bilda personal. Du är en kämpe som har lätt för att ta ini
tiativ och är mottaglig för nya idéer. Att driva och leda 
förbättringar är en naturlig del i ditt arbete. 

Kontakta: Thommy Ek, 08-757 1619, Göran Larsson, 08-
757 1555, Lars-Ake Eriksson, personal, 08-404 3865. An
sökan: Tekniskt driftstöd, Ericsson Radio Access AB, 
KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, 164 93 Stockholm, christi-
na.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Signal Integrity Engineer 
The unit for EMC and Signal Integrity, DST/U/SE, situa
ted in Älvsjö and Kungens Kurva is the Competence 
Centre for EMC, Signal Integrity and Over Voltage Pro
tection within Ericsson. The unit gives support in HW de
sign, reviews, etc, from component level to system level. 
EMC and Overvoltage verification to Europe and US 
Standards is made at our test facilities in AS and KK The 
unit is also involved in standardisation committees. 

Activities at DST/U/SE include requirement specifica
tion, design support, design review, prototype and verifi
cation tests, standards, shielding efficiency measure
ment signal transmission simulations and measure
ments, PCB guidelines and education. 

• We are looking for a Signal Integrity Engineer, who 
will concentrate on high speed connectors and cables to 
join our team in supporting world-class solutions for 
Ericsson's wireline and wireless products. You will have 
the unique opportunity to deploy all aspect of your per
sonal & professional skills, in an environment where late
ral thinking and creativity is on top of our menu. 

You will participate in system specification and design 
work, system analysis and verification of new tele- and 
datacommunication solutions As a Signal Integrity Engi
neer; you have a collegial responsibility within your field, 
but also towards colleges outside the Systems Develop
ment Technology. You will work well together with other 
colleges, in a team, as well as independently, and partici
pate in subprojects within your own area. You will also 
have the opportunity to participate in different method 
and tool development projects in an international envi
ronment with colleges from USA, UK, Germany, Italy, Fin
land and Australia. 

We believe that you possess general understanding of 
the telecommunication field. Previous experience from 
R&D is beneficial, but not a requirement Knowledge 
within the analogue and digital circuit theory and techni
ques is seen as an asset You have graduated with a 
M.Sc/B. Sc degree, or have equivalent qualifications. 
You have some experience in one of the above areas, or 
are recently graduated. You communicate in English 
both written and spoken. 

Contact: Jörgen Hedenström, 08-719 21 58, jorgen.he-
denstrom@etx.ericsson.se, Sara Lysell-Human Resources, 
08-719 46 07, sara.fysell@etxericsson.se. Application: 
Signal Integrity Engineer, Ericsson Telecom AB, 
KK/DST/UP, 126 25 STOCKHOLM, sara.lysell@etx.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemingenjör - radionät 
Vi är en grupp som jobbar med radionät dvs funktioner 
som behövs för att erbjuda mobilteffonsamtal av bra 
kvalitet till användare av mobiltelefoner i de system som 
vi levererar. Enheten har ett brett ansvarsområde och i 
arbetsuppgifterna som systemingenjör ingår allt från att 
ställa krav på nya radionåtfunktioner, delta i implemen-
teringen av dessa funktioner, samt verifiera deras pre
standa. Vi jobbar idag också med att utveckla och verifi
era prototyper. Arbetet bedrivs i projekttorm/teamarbe-
te. Vi är intresserade av dig som vill leda sådana projekt 
samt också av dig som vill jobba med speäficering och 
analys. Vi använder oss av verktyg för use case model-
lering samt av Java. 
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• Du som söker är civilingenjör med några Års erfaren
het av mobiltelefontillämpningar. VI vill att du är öppen 
och ser både möjligheter och problem vid införandet av 
nya arbetsmetoder. Du bör trivas med att ta eget ansvar 
samtidigt som du har vana av och tycker om att arbeta i 
team. Kompetensutveckling är viktig för oss och tillsam
mans lägger vi upp Din utvecklingsplan för att Du ska 
kunna utvecklas kontinuerligt Eftersom vi samarbetar 
med kollegor i USA, Kanada och Irland, är engelska i tal 
och skrift ett krav. 

Du är välkommen att kontakta oss om Du vill veta mer 
om Dina spännande utvecklingsmöjligheter. 

Kontakta: DAna Varga ARL/RMC, +46 8 4049564, da-
na.varga@exl .era.ericsson.se, Ewa Hansson, +46 8 
4048351, ewa.l.hansson@era.ericsson.se. Ansökan: 
SYSTEMINGENJÖR - RADIONÄT, Ericsson Radio Systems 
AB, AH/H Ewa Hansson, 164 80 Stockholm, ewa.l.hans-
son@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Verifiering radioprestanda 
TDMA, PDC 
• Du kommer att jobba med prestandaverifiering, miljö-
verifiering samt certifiering av våra RBSer för TDMA och 
PDC systemen. Arbetet omfattar oftast allt från planering, 
specrficering av tester till att genomföra och dokumente
ra testema. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med 
design. Testmiljön är UNIX-baserad och testprogrammen 
är till största del shellscript 

Stora delar av testema körs mot växel varför känne
dom om AXE är av värde. 

Verksamheten går en spännande framtid till mötes då 
vi ska göra ett nytt tekniskt lyft av vår testplatform så att 
den kan stödja kommande EDGE produkter som tas 
fram inom RNP. Enheten består fn av 13 personer varav 
ca 9 jobbar med verifiering. 

Vi tror att du har erfarenhet av verifiering inom tele
kommunikation och/eller radio. Det är en fördel om du 
har erfarenhet av UNIX och/eller programmering. 

Kontakta: ARG/RVC Thomas Arvidsson, Sektionschef, 
08-4047371, Thomas .Arvidsson@era.ericsson.se, AH/H 
Ewa Hansson, Personal, 08-4048351, 
Ewa.LHansson@era.ericsson.se. Ansökan: verifiering ra
dioprestanda TDMA, PDC, Ericsson Radio Systems AB, 
AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, 
elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. KUNGENS KURVA 

FRAMTIDEN ÄR HÄR - ANx, ERICSSONS xDSL SATSNING 

Vill du jobba med framtidens produkt i framtidens or
ganisation? I så fall har Du ett ypperligt tillfälle nu! Vi in
om Systems Integration söker just nu ett antal personer 
som har rätt drivkraft för att göra framtidens produkt 
ANx, ill den succé som vi vet att produkten kommer att 
bli. ANx-organisationen ansvarar för att ta fram Erics
sons xDSL produkter. xDSL är den accessteknik som ut
nyttjar befintliga kopparledningar för att överföra ATM-
odi IP-trafik med hög bandbredd till både företag och 
hushåll. 

Vi som jobbar på avdelningen Systems Integration 
ansvarar bla för: System Verifiering av nästa generation 
xDSL-system. Integrera Ericssons xDSL-system med olika 
datakom-produkter för att skapa attraktiva konceptfös-
ningar där man utnyttjar den bandbredd som en xDSL 
produkt erbjuder. Support av ANx i våra kunders nät 
världen över. Idag söker vi personer inom följande om
råden: 

Network Integration 
• Vi inom Network Integration söker dig som har kom
petens inom nät integration och vill lära sig ett nytt ex
pansivt teknikområde. Vi ansvarar för integration av nya 
nätlösningar där ANx är en central del. 

Du får ett ingående systemkunnande i ANx-systemet 
samt de tjänster som distribueras till slutanvändaren. Er
farenhet inom ATM, datakommunikation med inriktning 
mot Windows NT samt säkerhet i datanät är en fördel. 
Låt oss tala om din framtid! 

Kontakta Anders Wassén, tfn 08-7197009, e-mail: An-
ders.Wassen@etx.ericsson.se 

System Verification 
• Vi inom System Verification kan erbjuda dig med erfa
renhet av systemintegration och verifiering ett antal in
tressanta uppgifter med tekniska problemlösningar. Du 
har möjlighet att lära dig ett ingående systemkunnande 
för bredbandsaccessnät från servicesidan till slutanvän
daren, inkluderat de tjänster som distribueras inom xDSL 
systemen. Erfarenhet inom ATM, datakommunikation 
samt UNIX kunskaper värderas högt 

Vi söker: Projektledare inom systemverifiering. 
Systemverifierare/integratörer. Miljötestkoordinator samt 
miljötestexekverare. Vill du lära dig ett framtidssystem. 

Kontakta Carl Samuelsson, tfn 08-681 3647, Carl.Samu-

elsson@etx.ericsson.se 

Product Support 
• Vi inom Product Support behöver dig som vill ge ett 
kvalificerat stöd till våra kunder runtom i världen. Erics
sons xDSL system, ANx, kräver kunskap inom Unix, xDSL 
ATM och TCP/IP för att effektivt kunna genomföra felsök
ning, skriva och prova lösningar på problem samt vara 
ANx expert ute hos våra kunder. 

Vi söker: Supportingenjörer. Help desk administrator. 
Låt morgondagen börja redan idag! 

Kontakta Michael Andersson, tfn 08-7195240, e-mail: 
Michael.Andersson@etx.ericsson.se Stefan Holmström, 
tfn 08-7195027, e-mail: Stefan.s.h.Holmström@etx.erics-
son.se. Ansökan: ANx/xDSL, Ericsson Telecom AB, Marga
reta Bringby, TN/ETX/X/AH, 126 25 Stockholm, margare-
ta.bringby@etxericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Radiosystemingenjör 
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products ~ har to
talansvar for sitt produktområde, som omfattar del
system i radiobasstaioner till samtiiga mobilteiefonistan-

Planerar du för din framtid 
eller för din framgång? 

Intresserar dig framgång, intresserar dig säkert ett fram
gångsrikt företag. 

Ett sådant är Ericsson Microwave Systems. Det kan 
beskrivas som ett storföretag som inom sig hyser en 
mängd utvecklingsföretag. 

En synnerligen framgångsrik enhet är den som ut
vecklar och marknadsför radiolänkar för mobiltelefoni 
med produktnamnet MINI-LINK. 

Enheten består av 260 personer. Den är världsledan
de på sitt område med försäljning i över 100 länder. 

Och eftersom den arbetar på ett framtidsområde, 
väntas ökningen bara fortsätta och behöva fler duktiga 
medarbetare. 

Framgången avspeglar sig i tempot och stämningen. 
Här är full fart och mycket att göra. Vi har kul. Det 
beror också på att vi arbetar i små projektgrupper med 
relativt korta projekt, du ser snabbt resultatet. Och mil
jön är fri, med stort utrymme för egna initiativ. 

Tänk vilka möjligheter det ger dig, när vi nu behö
ver bli fler! 

Här kan du fa jobba med: 
• Marknadsföring och systemförsäljning. Du har 
eget marknads- och resultatansvar. Du skall tillsammans 
med lokalbolag nå uppsatta mål. 

Detta är lämpligt för en erfaren civil- eller gymnasie
ingenjör alternativt civilekonom. Du är utåtriktad, van 
vid högt arbetstempo och ser resor till slutkund som en 
del i jobbet. Kontakta Ulf Börjesson, 031- 747 3440, 
ulf.borjesson@emw.ericsson.se eller Dennis Andersson 
031- 747 1543, dennis.andersson@emw.ericsson.se. 
Ref.nr. 00-165 

• Kundlösning, dvs att skräddarsy systemlösningar 
för enskilda kunder. Du ska också stödja marknadsbo

lagens affärschefer med kundpresentationer, rapporter 
och teknisk support vid upphandlingar av MINI-LINK-
produkterna. 

Det är ett omväxlande arbete i en internationell 
miljö, nära den expansiva marknaden för mobiltelefoni 
och datakommunikation. 

Du bör vara civilingenjör, ha ett brett tekniskt kun
nande på området och gilla att uttrycka dig, på svenska 
eller engelska, gärna också andra språk. Kontakta Aldo 
Bolie, 031-747 0229, aldo.bolle@emw.ericsson.se. 
Ref.nr. 99-166. 

• Programvarukonstruktion. Arbetsuppgifterna 
består av studier, systemering, implementation och 
funktionstest av programvara. Vi utvecklar både real
tidssystem och övervakningssystem ingående i MINI-
LINKs produktfamilj. 

Framtiden är spännande. Vi står inför utveckling av 
nästa generations radiolänkar där vi studerar möjlighe
terna att införa ny teknik såsom JAVA, TCP/IP, HTTP 
mm. Vi behöver därför förstärkning. Kanske är du rätt 
person. 

Tveka inte utan hör av dig till Anders Ekvall, 031-
747 0809, anders.ekvall@emw.ericsson.se eller Anna 
Westin, 031-747 0249, anna.westin@emw.ericsson.se. 
Ref.nr.99-167. 

Vilket jobb det än gäller, kan du också kontakta någon 
av våra personalansvariga, antingen Eva Backlund-Strid, 
031-747 2469, eva.backlund-strid@emw.ericsson.se eller 
Annika Bergbom, 031-747 3349, med e-postadressen 
annika.bergbom@emw.ericsson.se. 

Fackliga företrädare är för CF Agneta Groth, 031-
747 3619 och för SIF Elisabeth Thunman Widenberg, 
031-747 1525. Är du intresserad posta din ansökan, 

märkt med aktuellt referensnummer senast 30 september 
till Ericsson Microwave Systems AB, Personal & Organi
sation, 431 84 Mölndal. 

Ericsson Microwave Systems är Ericssons specialistföretag 
inom mikrovågskommunikation och försvarselektronik. 

Mikrovågsteknik och sofistikerad signalbehandling 
är väsentliga områden inom försvarselektronik och har 
blivit allt viktigare inom telekommunikation. På Ericsson 
Microwave Systems sker en aktiv teknisk växelverkan vid 
utvecklingen av civila och militära produkter. 

Välkommen att besöka Ericsson Microwave Systems 
på www.ericsson.se/microwave. 

Make yourself heard. 
ERICSSON § 
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darder såsom CSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, NMT, 
WCS och PDC. Produkterna innefattar mikrovågsteknik, 
analog och digital HW, mekanik samt programvara. Ut
vecklingen och produktifieringen sker i nära samarbete 
med alla Ericssons affärsenheter inom affärsområdet 
Nätoperatörer. ANP är kompetenscenter för mikrovågs
filter, linjära RF effektförstärkare MCPA, combiners, po
wer amplifiers, lågbrusförstärkare, multikopplare och ra-
diotestioopar, mm. 

• Kan du radio? Har du tidigare arbetat med mobilra
dio, militärradio, radare eller liknande? Är du civilingenjör 
med négra års erfarenhet? Vi är en grupp kompetenta ra
diosystemingenjörer som behöver din förstärkning. VI er
bjuder ett intressant arbete på ett företag som är smått 
unikt inom Ericsson. 

Våra projekt har kort genomloppstid så du får snart se 
dina konstruktioner lämna produktionen för installation 
hos en kund ute i världen. Vi har eget produktansvar 
över hela produktlivscykeln. 

En bra systemingenjör bör vara en generalist som kan 
spänna över allt från länk budgetberäkningar och hård-
varukonstruktion till programvara, kunna diskutera med 
produktledare, kundrepresentanter, konstruktörer, pro
duktionstekniker mfl. Då du är med i teknikens framkant 
inom våra kompetensområden filtrering, kombinering, 
lågbrusförstärkning mm bör du ha några års erfarenhet 
inom radio/mobiftelefoni. Som person är du tekniskt all
sidig, noggrann, nyfiken och har en stor social kompe
tens. 

Kontakta: Anna Rathsman, 08-585 33 576, Bim 
Ahlström, personal, tel 08-757 16 74. Ansökan: Radio
systemingenjör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS 
Bertina Jensen, Box 11, 164 93 Stockholm, bettinajen-
sen@rsa.ericssoase. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Supply manager 
Micro Switching Solutions creates the brand new AXE 
110 family by squeezing the ordinary AXE functionality 
into a microwave-oven-sized product, built on merely 
two HW components, coded in C and Erhng, and taking 
the DSP technology to its very limits. 

Micro Switching Solutions, taking the small company 
approach to the limit, offers akx.lt allows you to feel 
and be creative, and requires you to consider 
operator/end user view, Ericsson profitability, and distri
bution channels in your everyday work. Your small-scale 
mindset fe/te you that no task is too big or small to take 
on. 

• Your area of responsibility includes the entire logistics 
for the AXE 110 micro switch, linking AXE HOfiowinto 
the existing AXE 10 supply flow, and making agreements 
with supply managers within Business units. You will al
so manage agreements and contracts with internal and 
external suppliers (e.g. SUN Microelectronics and Flextro
nic). The supply process as well as the product as such 
shall be optimised to ensure that sale and logistics cost 
match the very low pure production cost, hence a dose 
co-operation with design is crucial The supply flow shall 
meet the requirements from a high volume commodity 
product 

You have experience from supply management, prefe
rably low-cost/high volume products, and knowledge 
about AXE 10 supply flow is a bonus. You possess highly 
developed analytical skills and you are a 'senior person' 
within the supply area with a high degree of integrity. 
The position requires flexibility and good negotiation 
skills and challenges your innovative ability. A small-scale 
mind-set is essential. 

Please read more about Micro Switching Solutions: 
http: //css.ericsson.se then choose Micro Switching So
lutions at the left hand side SwitchBoard: http: //switch-
board.ericsson.se/SwitchBoard/index.htm, AXE 110: 
http: 

//v«vwv.ericsson.se/SEAon_con/corrtact/cont06_99/c06 
_04.html 

Contact Johan Olsson, +46 8 585 322 80. Application: 
IN090, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 
80 STOCKHOLM, ann.beer@era.eriC5son.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Vi utvecklar produkter för (e/e- och datakommunikation, 
främst för företagsväxeln MD110. Arbetet drivs i projekt
form med självständiga team som ger ett brett kontakt
nät både utom och inom Ericsson. 

Vi utveckla alh delar i produkten vilket innebär att vi 
har en blandning av hårdvara och programvarukon-
struktion. Du får därför möjlighet att arbeta brett som 
konstruktör. 

När vi nu utvecklar nya applikationer dels inom VoIP 
(Voice Over IP), trådlös telefoni (DECT) samt undersöker 
vad vi kan göra inom olika switch teknologier behöver vi 
fler duktiga konstruktörer. 

Mjukvarukonstruktörer 
• Du kommer att arbeta med systemering och kon
struktion av applikationer som exekverar på kretskort i 
MDI10. Kretskorten innehåller en växande mängd appli
kationsprogramvara vilket gör att vi behöver bredda vårt 

kunnande inom systemering och programmering av 
komplexa programsystem. 

Du som söker bör vara mellan /civilingenjör med data 
eller elektroteknisk inriktning. Du bör ha erfarenhet av 
programmering i C eller C++ och känna till kommersiella 
realtidsoperativsystem. Erfarenhet av arbete inom DECT-
teknologin, TCP/IP och strukturerad programmering 
(SDL) är meriterande. 

Hårdvarukonstruktörer 
• Du kommer att arbeta med utredningar av systemlös
ningar och konstruktion av kretskort Korten innehåller 
både micro och signalprocessorer och i ökande grad 
ASIC och FPGA kretsa. Kostnadseffektiva och driftsäkra 
lösningar är viktigt för vårt system. 

Du som söker bör vara mellan/civilingenjör med data 
eller elektroteknisk inriktning. Du bör ha erfarenhet av 
kretskorts eller ASCI/FPCA konstruktion. Erfarenhet av 
Cadens utvecklingsmiljö, VHDL samt arbete inom DECT-
teknologin, TCP/IP och ATM är meriterande. Vi håller till i 
Ericssons trevligaste lokaler i Nacka Strand med utsikt 
över Djurgården. 

Kontakta: Bruno Lorentzson, 08-422 33 89, Brunolo-
rentzson@ebcericsson.se. Ansökan: Ericsson Business 
Networks AB, Human Resources / Kurt Trogen, 131 89 
STOCKHOLM, KuitTrogen@ebc.ericson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

System manager 
Micro Switching Solutions creates the brand new AXE 
110 family by squeezing the ordinary AXE functionality 
into a microwave-oven-sized product, built on merely 
two HW components, coded in C and Erlang, and taking 
the DSP technology to its very limits. 

Micro Switching Solutions, taking the small company 
approach to the limit offers a lot It allows you to feel 
and be creative, and requires you to consider 
operator/end user view, Ericsson pmfhabiHty, and distri
bution channels in your everyday work. Your small-scale 
mind-set tells you that no task is too big or small to take 
on. 

• You will be overall responsible for the AXE 110 system 
on a node and network level. The daily work will include 
handling system implementation strategies, manage
ment of the AXE 110 external interfaces and relations to 
other network nodes, as well as technical discussions 
with external sub-contractors and suppliers. You enjoy 
involvement in details as well as pushing the big system 
forward. An important part of your work will be to sup
port product management in requirement analysis and 
product planning. You will also be interacting with e.g. 
project managers and staff responsible for product hand
ling and supply. 

You have deep experience from system engineering of 
both AXE 10 and other systems and good knowledge 
about telecom networks as well as about computer 
technology. The position requires an ability to solve pro
blems in new ways, plenty of ideas and a willingness to 
take initiative. Good team and social skills and a small-
scale mind-set is essential. 

Ansökan: IN156 

Provisioning manager 
• You will be responsible for provisioning of new AXE 
110 platform releases. You will work closely together 
with MSS product management and with PUs. You will 
participate in business case calculations, preparation of a 
development plan, suggesting scope and time plans for 
new platform releases. You will start and follow-up deve
lopment projects or source development work. Project 
managers and/or sub-contractors will report to you. One 
ol your challenges will be to make sure that assignments 
and agreements towards PUs as well as sub-contractors 
are dear and handled in a professional way. A new re
lease will be finalised when FOA is completed and the 
product is generally available. 

You have genuine experience from project manage
ment and SW system design, good knowledge about 
AXE 10, and general computer knowledge. The position 
requires an ability to understand new ways of thinking 
and to make sound business-minded decisions, and a 
high degree of result-orientation and flexibility. Good 
team and social skills and a small-scale mind-set is es
sential. 

Please read more aboutMicro Switching Solutions: 
http: //css.ericsson.se then choose Micro Switching So
lutions at the left hand sideSwitchBoard: http: //switch-
rjoard.ericsson.se/SwnchBctfrd/index.htmAXE 110: http: 
//www.ericsson.se/SEAon_con/contact/cont06_99/c06 
J>4.html 

Contact Johan Olsson, +46 8 585 322 80. Application: 
IN157, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 
80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON UTVECKLINGS AB. ÄLVSJÖ 

Design of the CPU 
Ericsson Utvecklings AB has total responsibility for the 
continuing development of AXE as a core platform. De
sign, 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. 

The AXE control system consist of a number of proces
sors. They are working together to gain high traffic 
handling capacity and reliability. Perhaps the most criti
cal component in the system is the custom designed 
central processor, internally controlled by the so called 
micro program. 

Ongoing and future assignments in this area of very 
HW-related and realtime oriented micro programs (MW, 
Micro-Ware) needs You to develop functions in current 
processors and development of next generation proces
sors in the high-end capacity range. 

• The positions covers technical both team/project lea
ding and design work, from idea to on site operation. We 
are also developing the specific design environment, in
terface and assemblers, specific for the operation. De
pending on your current and evolving knowledge you 
will be able to work with various things within the area. 

Planning, structuring and performing the design work 
together with a large number of computer architecture 
enthusiasts is a relevant description of our situation. The 
operation is unique within the company and the pro
ducts we design are very attractive which gives us high 
attention. 

The implementation work often indudes profiling the 
programs to get a minimum of execution time. One 
could say this is one of the leading stars in this work. 
Another is to add and maintain reliability functions in the 
system. These requirements together with structured so
lutions is a real challenge. 

For the team/project leading you should have an in
terest in how to form, plan, and follow the design work. 
You should also develop or have a technical understan
ding of the work and product and have a strong feeling 
for the end result 

Experience in general programming and structuring 
plus familiarity with machine language coding, is a good 
starting point An analytic mind and ability to change 
perspective in both the technical and operational worlds 
will make it possible for you to fit very well with us. 

If You feel the above description match a situation You 
would like to go towards, contact us for a discussion of 
where You would like to start!!! 

Contact Ove Ohlin, +46 8 727 2779, 
ove.ohlin@uab.ericsson.se, Per-Göran Månsson, +46 8 
727 3261, per-goran.mansson@uab.ericsson.se. Applica
tion: Design of the CPU, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta 
Friis, Box 1505 S-125 25 Älvsjö Sweden, 
birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Strategisk planerare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
ström-försörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-
och övervakningssystem för telekommunikation. Stab
senheten Strategic Marketing ansvarar för affärsenhe
tens strategiska planering samt för marknadspositioner-
ing mot kundsegmentet - Den tillverkande elektronikin
dustrin. 

• Du skall i samarbete med chefen för Strategic Marke
ting ansvara för affärsenheten Energy Systems globala 
strategiska planeringen som en länk i den centrala stra
tegiska planeringsprocessen inom Ericsson. Arbetet sker 
kontinuerligt med uppdaterade strategiska planer varje 
år. Planerna är globala och på femårsperspektiv. 

Som underlag för planeringsarbetet etableras ett Busi
ness Intelligence Council som samlar in och bygger upp 
en faktabas om branschens marknadspotentialer, kon-
kunentsituation, kunder samt trender. Vidare utgör affär
senhetens egna globala marknadskanaler en viktig grund 
i planeringsarbetet 

Du är Civilingenjör, helst Elektro eller Industriell Eko
nomi. Du har god marknadsförståelse och helst erfaren
het av liknande arbete. Du har en god analytisk förmåga, 
ett strukturerat arbetssätt och har lätt att arbeta i team. 
Dina IT-kunskaper är minst grundläggande inom Office-
paketet och du har gärna vana av statistisk bearbetning 
och databashantering. Engelska behärskar du flytande i 
tal och skrift 

Kontakta: Lars Thorsell, 08-721 70 45, 
lars.thorsell@eka.ericsson.se, Eija Nokia, 08-721 67 92, 
eija.nokia@eka.ericsson.se. Ansökan: K99096, Ericsson 
Components AB, KK/EKA/K Kristin Engh, 164 81 KISTA -
STOCKHOLM Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

SIM/Smart Card 
Till sektionen System Stuées inom avdelningen får Spe
cifikationer, Standards och Manualer söker vi en person 
för att arbeta med SIM/ Smart Card - specrfkering Ut
vecklingen av nya SIM/ Smort Card-koncept och appli
kationer för tredje generationens mobiltelefoni pågår för 
fullt Vi behöver därför förstärka vår insats inom detta 
område, såväl för vår interna utveckling som för vårt ex
terna engagemang inom standardisering. 

• De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara 
kravställning och standardiseringsarbete för hantering av 
SIM funktionalitet med fokus på nya applikationer. I sa
marbete med våra mjukvaruenheter kommer Du att vara 
ansvarig för planering, specificering och uppföljning av 
vårt SIM applikationsstöd i kommande produkter. Du 
kommer också att vara ansvarig för att driva och följa 
upp dessa frågor inom relevanta standards. 

Tjänsten innebär ett aktivt standardiserings-engage
mang mot de internationella organ som hanterar SIM re
sp. Smart Card standardisering. Vi förutsätter därför att 
Dina kunskaper i engelskt tal och skrift är mycket goda. 
Vidare har Du förmåga att arbeta självständigt såväl som 
i olika team. Många kontakter internt inom Ericsson, lik
som externt inom standardiseringsarbetet ställer krav på 
god samarbetsvilja. Tidigare erfarenhet av standardiser
ingsarbete eller arbete med SIM/ Smart Card-applikatio-
ner är meriterande. 

Kontakta: Mikael Dahlkvist 046-19 31 42 alt 0705-18 
11 42, mikael.dahlkvist@ecs.ericsson.se. Ansökan: 
SIM/Smart Card, Ericsson Mobile Communications AB, 
Personalenheten, 221 83 LUND 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Sektionschef sökes 
till vår enhet för 
Applikationsutveckling 
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom 
Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder 
med plattformsprodukter för telekommunikation, tele
kommunikationstjänster och utvecklingsstöd Ericsson Ut
vecklings AB ansvarar för den fortlöpande utvecklingen 
av AXE-systemet som är världens mest installerade tele-
fonisystem, samt andra basprodukter inom telekommu
nikation för mobil, fast och bredbandsprodukter. Erics
sons 100 000 anställda är verksamma i mer än 130 län
der. Deras samlade kompetens inom fasta och mobila 
nät, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson till 
världsledande leverantör inom telekommunikation. 

Vi är en produktutvecklingsavdelning på Ericsson Ut
vecklings AB i Älvsjö som utvecklar driftstödsystem till 
Ericssons telekom plattformar. Vi är det lilla företaget i 
företaget med produktutveckling från idé till CD. 

Vi erbjuder våra kunder ett konkurrensmässigt, mo
dernt och snyggt anvåndargränssnitt för drift och under
håll av sin utrustning. För detta krävs den absolut senas
te teknologin tillsammans med de vassaste hjärnorna. 

• Vi är stolta för våra produkter och vår ambition är att 
utveckla nya effektiva verktyg till våra kunder. Med karak-
täristiken hos applikationen varierar behovet av imple-
mentationsmetod. Vi anpassar metoder och verktyg efter 
uppgiften och naturliga komponenter hos oss är C++, 
Java, RMI, Corba, DCOM, UML, WWW, mm. Vi tror också 
starkt på en modell med små projekt och ett stort inslag 
av eget ansvar. 

vi söker nu dig som är redo att anta utmaningen som 
sektionschef för en av våra två utvecklingsenheter. Du 
behöver vara erfaren inom modern mjukvarukonstruk-
tion och haft tidigare uppdrag i ledarbefattningar. Att ar
beta i team och bjuda på dig själv och dina kunskaper är 
självklart för dig. Du är initiativrik, ambitiös, kundoriente-
rad och gillar när det går undan. Att miljön är under kon
tinuerlig förändring är naturligt för dig och inget som gör 
dig otrygg. VI har högt i tak och med dina framgångar 
kommer Du ständigt att möta och axla nya utmaningar. 

Kontakta: Christer Fryxell, 070-536 5164, christer.fryx-
ell@uab.ericsson.se, Per-Göran Månsson, 070-657 9981, 
per-goran.mansson@uab.ericsson.se. Ansökan: Sektion
schef, Ericsson Utvecklings AB, P/Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Konstruktör, kablage 
• Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncer
nen? Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisa
tion med stor erfarenhet av kabel- och nätlösningar. Vi 
erbjuder system och lösningar för terminering och skarv-
ning i telekom- infokom- och kraftnät Network Products, 
inom Ericsson Cables, är en lönsam division på idag 140 
medarbetare. Läs mer på vår intemetsajt www.erics-
son.se/cables. 

Teknikavdelningen består av 70 mycket kompetenta 
och kunskapsbreda medarbetare inom sex sektioner, 
Svetsteknik - Fält och Fabrik, Nätteknik - Koppar, Nättek
nik - Opto, Test & Verifiering och Installation & Metod. 

Vi behöver nu förstärkas med en Konstruktör. En Kon
struktör behövs till den grupp inom Ericsson Cables AB 
som jobbar med kablage. Kablageverksamheten består 
idag av sex personer som jobbar med att konstruera/ut
veckla kablage på uppdrag av andra enheter inom Erics
son på ett rationellt sätt. Arbetet sker i nära samarbete 
med kabelkonstruktörerna, modellabet och andra inom 
Ericsson Cables AB som besitter kompetens inom områ
det Externt sker arbetet tillsammans med uppdragsgi
varna, dontillverkare och våra underieverantörer av kab
lage. 

Viktiga egenskaper förutom kablagekompetens hos de 
som söker är erfarenhet från kablagekonstruktion, don, 
kabelkonstruktion eller liknande el-mekanisk konstruk-

http://akx.lt
http://board.ericsson.se/SwitchBoard/index.htm
mailto:ann.beer@era.eriC5son.se
mailto:rentzson@ebcericsson.se
mailto:KuitTrogen@ebc.ericson.se
http://rjoard.ericsson.se/SwnchBctfrd/index.htmAXE
http://www.ericsson.se/SEAon_con/contact/cont06_99/c06
mailto:ann.beer@era.ericsson.se
mailto:ove.ohlin@uab.ericsson.se
mailto:per-goran.mansson@uab.ericsson.se
mailto:birgitta.friis@uab.ericsson.se
mailto:lars.thorsell@eka.ericsson.se
mailto:eija.nokia@eka.ericsson.se
mailto:Cv.Energy@eka.ericsson.se
mailto:mikael.dahlkvist@ecs.ericsson.se
mailto:ell@uab.ericsson.se
mailto:per-goran.mansson@uab.ericsson.se
mailto:birgitta.friis@uab.ericsson.se
http://www.erics-
http://son.se/cables


KONTAKTEN NR x 199x J O B B N Y T T 33 
tion, goda kunskaper i engelska och noggrannhet Du 
bör vara gymnasieingenjör och/eller långvarig erfarenhet 
från kablage. 

Ansökan: Konstruktör, kablage. 

Utvecklingsingenjör, 
kablage 
• VI behöver nu förstärkas med en Utvecklingsingenjör. 
En Utvecklingsingenjör behövs till den grupp inom Erics
son Cables AB som jobbar med kablage. Kablageverk-
samheten består idag av sex personer som jobbar med 
att konstruera/utveckla kablage på uppdrag av andra en
heter inom Ericsson. 

Utvecklingsingenjörens roll är att utveckla kablage och 
att vara projektledare för utvecklingsuppdrag. Arbetet 
sker i nära samarbete med kablage- och kabelkonstruk
törerna och andra inom Ericsson som besitter kompe
tens inom området Externt sker arbetet tillsammans 
med uppdragsgivarna, dontillverkare och våra underleve
rantörer av kablage. 

Viktiga egenskaper förutom kablagekompetens hos de 
som söker är erfarenhet från ledning av mindre projekt, 
goda kunskaper i engelska och en vana att hålla många 
saker igång. Du bör vara högskoleingenjör alt civilingen
jör. 

Kontakta: Ove Jönsson, 08-764 33 99, 
ove.jonsson@eca.ericsson.se, Carl-Gustaf Ekroth, 0650-
362 10, c-g.ekroth@eca.ericsson.se. Ansökan: Utveckling
singenjör, kablage, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC 
Katrin Kopp, Landsvägen 66,172 87 Sundbyberg, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

C-Programmers 
Looking for a challenging job in a fun international envi-
ronment?Look no more! We are looking for several pro
grammers to be part of the Development of state-of-the-
art systems in the area of Router core software design 
and development 

• Development work is carried out in individual teams 
and involves design, implementation and test of core 
software functions in the next generation of edge rou
ters. Currently, we are developing the second generation 
of our edge routers. 

The successful applicants will preferably have experti
se in some of the following areas: C Programming. Good 
General IP, TCP - IP knowledge. Experience with Rou
ters. Experience in Routing Protocols. IP - ATM, PPP -
ATM, PPTP, L2T. Frame Relay, ATM, PSTN - ISDN, El - T l . 
Ability to document work. 

Your responsibilities will be broad, covering everything 
from design, planning, specification to working in con
junction with the test group. 

Our group is the Ericsson Broadband Access Server 
programme within PU Access, working with the develop
ment and marketing of a range of cutting edge Internet 
router technologies for access and remote networking. 
We are currently located in Kungens Kurva, Stockholm 
and report into Santa Barbara California. We consist of 
20 persons sharing the duties of development, manage
ment and product support Working here offers the uni
que chance to be involved in all stages of product deve
lopment 

Because our group consists of people from 15 diffe
rent countries, English is the preferred language. 

If you forward your application by E-mail please send 
a copy to Fergal. 

Contact: Fergal Goodfrey, BAS & VPN Solutions, +46 8 
719 7993, fergal.godfrey@etx.ericsson.se, Birgitta Vlnje, 
Human Resources, +46 8 422 20230. Application: C-
PROGRAMMERS, Ericsson Telecom AB, NA/FJX/D/H 
Siw-Britt Johansson, 131 89 STOCKHOLM, siw-brittjo-
hansson@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

High performance 
verification for GPRS 
We offer an exciting technique and a complex product 
The Wireless Packet Platform is a high performance, re
dundant distributed computer platform with embedded 
router functionality. The platform is used in CPRS (Gene
ral Packet Radio System) which is the service that intro
duces packet data in the GSM system. Field trial has 
started during July -99. 

• Your work will have many international contacts and 
possibilities to travel. 

You have great experience of performance testing and 
good knowledge in test tools. You are enthusiastic and 
find test tools and method issues important Software 
developing experience is desirable. 

You have a Masters Degree in Computer Science or 
equivalent. 

Contact: Carina Bröden, 031-703 6018,0706-97 44 95, 
Carina.Broden@erv.ericsson.se. Application: High perfor
mance verification for GPRS, Ericsson Mobile Data De
sign AB, PersonalavdelningenSankt Sigfridsgatan 89, 412 
66 Göteborg 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

System expert -
Wireless Packet Platform 
We offer an exciting technique and a complex product 
The Wireless Packet Platform is a high performance, re
dundant distributed computer platform with embedded 
router functionality. The platform is used in GPRS (Gene
ral Packet Radio System) which is the service that intro
duces packet data in the GSM system. Field trial has 
started during July -99. 

• Your work will have many international contacts and 
possibility to travel. 

You have good knowledge in TCP/IP and Unix You li
ke to solve problems and learn new technologies. It is 
desirable with experience in Network Management, rou
ting, O&M or backbone technique. You have a Masters 
Degree in Computer Science or equivalent and have 
good skills in the English language, both written and 
spoken. 

Contact: Carina Brodén, 031-703 60 18,0706-97 44 95, 
Carina.broden@erv.ericsson.se. Application: System ex
pert - Wireless Packet Platform, Ericsson Mobile Data De
sign AB, Personalavdelningen, Sankt Sigfridsgatan 89, 
412 66 Göteborg 
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ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Programming/system 
verification for GPRS 
We offer an exciting technique and a complex product 
The Wireless Packet Platform is a high performance, re
dundant, distributed computer platform with embedded 
router functionality. The platform is used in GPRS (Gene
ral Packet Radio System) which is the service that intro
duces packet data in the GSM system. Field trial has 
started during jury -99. 

• We work with verification of the new platform for 
Packet Data in GPRS. We use C Erlang, Java, Perl, TKL/Tk 
and C++ in our test environment Typical tasks is specifi
cation, programming and verification. 

You have good skills in C programming, Unix and 
script programming. You have a Masters Degree in Com
puter Science or equivalent 

Contact: Carina Brodén, 031-703 60 18, 0706-97 44 95, 
carina.broden@erv.ericsson.se. Application: Program
ming/system verification for GPRS, Ericsson Mobile Data 
Design AB, Personalavdelningen, Sankt Sigfridsgatan 89, 
412 66 Göteborg 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

/ £T5/ pågår just nu i rasande fart utveckling av en 
världsstandard - HiperLAN - för höghastighets-LAN med 
datatakter upp till 54 Mbit/s. HiperLAN möjliggör trådlös 
access och mobilitet inom kontoret och utgör en viktig 
del av framtidens hemmanät, där TV-, video- och PC-
sladdar är ersatta av radiovågor. 

Wireless LAN Systems är en nystartad enhet inom 
Ericsson Radio Systems AB med ansvar att standardise
ra, utveckla, producera och sälja trådlösa LAN (WLAN). 
Enheten är under uppbyggnad vilket ger dig stora möj
ligheter att påverka organisationen och dina arbetsupp
gifter. Vi vill kombinera det lilla företagets arbetssätt 
med det stora företagets resurser. Är du intresserad av 
att jobba i teknikens framkant med IP och LAN i kombi
nation med radioaccess och mobilitet i en internationell 
miljö så har vi det perfekta jobbet för dig. 

Produktingenjör 
• Vi söker en produktingenjör som skall ansvara för pro-
duktifieringen av Wireless LAN produkter. I arbetsuppgif
terna ingår bl.a. att specificera alla delar av produkten 
som ej tas fram i utvecklingsprojekten, att se till att OEM 
produkter tas hand om på ett korrekt sätt, att följa upp 
typgodkännanden, att fungera som interface mot pro
duktion och att ansvara för att produkter frisläpps. Med 
andra ord, du skall se till att vi får fram kompletta pro
dukter som går att sälja. 

Vi vill att du har tidigare erfarenhet av utveckling eller 
produktifiering inom Ericsson. Du måste även ha viljan 
att ta egna initiativ och driva ditt arbete själv med stora 
möjligheter att utforma jobbet som du vill. 

Kontakta: Hans Schmekel, 08-757 5592, hans.schme-
kel@era.ericsson.se. Ansökan: Produktingenjör, Ericsson 
Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

Sysadm / Clear Case 
administratör 
/ ETSI pågår just nu i rasande fart utveckling av en 
världsstandard - HiperLAN - för höghastighets-LAN med 
datatakter upp till 54 Mbit/s. HiperLAN möjliggör trådlös 
access och mobilitet inom kontoret och utgör en viktig 
del av framtidens hemmanät där TV-, video- och PC-
sladdar är ersatta av radiovågor. 

Wireless LAN Systems är en nystartad enhet inom 
Ericsson Radio Systems AB med ansvar att standardise
ra, utveckla, producera och sälja trådlösa LAN (WLAN). 
Enheten är under uppbyggnad vilket ger dig stora möj
ligheter att påverka organisationen och dina arbetsupp
gifter. 

Vi vill kombinera det lilla företagets arbetssätt med 
det stora företagets resurser. Är du intresserad av att 
jobba i teknikens framkant med IP och LAN i kombina
tion med radioaccess och mobilitet i en internationell 
miljö så har vi det perfekta jobbet för dig. 

• Vi söker efter någon som kan sköta nätdriften av vårt 
labbnät och samtidigt ansvara för vår Clear case-server 
och våra byggverktyg. Nätet består av en blandad miljö 
med Windows, Linux och Solarismaskiner. Du bör ha er
farenhet av nätdrift eller systemadministration av någon 
av dessa miljöer eller ha arbetat med Clear case-admi
nistration tidigare. 

Ett intressant jobb för dig som vill vidga dina vyer och 
lära dig nya system och verktyg. 

Kontakta: Martin Rinman, 08-585 346 44, martin.rin-
man@era.ericsson.se. Ansökan: Sysadm / Clear Case ad
ministratör, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

I & V Specialist 
• Vi söker flera erfarna ingenjörer som kan planera och 
genomföra systemintegration av HiperLAN/2, samt testa 
systemet i dess olika miljöer. Vi vill att du tar del av syste
marbetet och att du dehär i standardisering. Vi vill dessu
tom att du medverkar i att ta fram interoperabilitets-tes-
ter, samt genomföra tester, tillsammans med övriga före
tag som utvecklar HiperLAN/2. Arbetet kommer att ställa 
höga krav på din förmåga att sätta in dig i HiperLAN/2 
standarden och vår produkt Det här ett strålande tillfälle 
att få arbeta med trådlös datakommunikation, Ethernet 
LAN och IP nätvärk. 

Kontakta: Hans Schmekel, 08-757 55 92, hans.schme-
kel@era.ericsson.se, Martin Rinman, 08-585 346 44, 
martin.rinman@era.ericsson.se. Ansökan: I & V Specialist 
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 
164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

Windows-programmerare 
• Vi söker en person för att ta fram applikationer under 
Microsoft Windows. Arbetet går ut på att på egen hand 
ta fram mindre applikationer, konfigurationsverktyg och 
snygga installationsprogram för våra trådlösa LAN-kort 
Du kommer själv att få ta ansvar för alla utvecklingssteg 
från insamlandet av kundkrav, design, implementation 
och test För att klara jobbet bör du ha arbetat en tid 
med C-programmering. Tidigare erfarenhet av Visual Stu
dio, InstallShield, winhelp och Win32 APIer är meriteran
de. Ett kul jobb för dig som vill börja programmera i Win
dows. 

Kontakta: Martin Rinman, 08-585 346 44, martin.rin-
man@era.ericsson.se. Ansökan: Windows-programmera
re, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari 
Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.erics-
son.se. 

Embedded-programmerare 
• VI söker ett antal personer för design och implemen
tation av inbyggd programvara för vår Hiperlan/2 bassta
tion. Målmiljön är OSE Delta på PowerQuick II processor 
från Motorola. 

Tidigare erfarenhet av RTOS är meriterande men inget 
krav, du bör dock ha tidigare erfarenhet av systempro
grammering i C. Utvecklingen bedrivs i ett litet team som 
har ansvarar för hela kedjan av design, implementation 
och test av programvaran för noden. Ett strålande tillfälle 
att få arbeta med trådlös datakommunikation, realtid 
och avancerade protokoll. 

Kontakta: Martin Rinman, 08-585 346 44, martin.rin-
man@era.ericsson.se. Ansökan: Embedded-programme
rare, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari 
Skoglöf, 1264 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.erics-
son.se. 

Utvecklare Internet Key 
Exchange (IKE) 
• Vi söker en person för att ta vidareutveckla vår imple
mentation av IKE. IKE är ett protokoll för att etablera 
krypterade IPSec-länkar. Arbetet innebär att utveckla por
tabel C kod för Linux och Windows. Förutom att designa 
och implemented server och klientdelar med hjälp av 
BSD Sockets får du stifta närmare bekantskap med X.509 
certifikat, olika krypto- och hashalgoritmer och big nums. 
Det här är ett perfekt jobb för dig som har är intresserad 
av datalogi och internetprotokoll. 

Kontakta: Martin Rinman, 08-585 346 44, martin.rin-
man@era.ericsson.se. Ansökan: Utvecklare Internet Key 
Exchange (IKE), Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, ma-
ri.skoglof@era.ericssson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

AIM FOR THE STARS - JOIN THE SATELLITE TEAM 

Senior Technical Managers/ 
System Managers 
Exciting opportunitie within Satellite Systems - a new 
and challenging business for Ericsson. Within the Opera
tor Segment a new Business Unit New and Special Busi
ness Operations, BNSO, was established this year. Satel
lite 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 S Africa, 
Middle East and India). Both ICO and Thuraya are nar
rowband 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 subscri
bers in remote areas. Roaming agreements between 
cellular operators and satellite operators and the availa
bility 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 opera
tors 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 
position as: 

Senior Technical Managers/System Managers 
As Technical Manager you will provide our customer 

with technical competence. That includes technical di
scussions with the customer, product presentations, be 
responsible for preparation of technical specifications 
and production of technical documentation, involved in 
pre-studies all in dose teamwork with our sales organi
sation. 

We develop satellite functionality within Ericsson's 
product portfolio. It is a very strong plus if you have ex
perience 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 techni
cal management As many of the technical requirements 
for satellites are not standardised, the position requires 
someone wfth a solid technical competence in overall 
network design, with good high level and detailed know
ledge 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 self-moti
vated 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. 

Valid for Stockholm and Washington DC 

Contact: Catharina Jedberger, +46 8 404 44 64, cathari-
na.jedberger@era.ericsson.se. Application: Senior Techni
cal Managers/System Managers, Ericsson Radio Systems 
AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Testberedare 
ERA/LR - den lönsammaste delen inom hela Ericsson
koncernen IERA/LR ansvarar för utveckling, underhåll 
och förvaltning av basstationerna i mobiitelefonisyste-
met enligt GSM-standarden. 

Utvecklingen av dessa basstationer sker kontinuerligt 
och varje ny generation av basstationerna som tas fram, 
genomgår mycket omfattande tester (verifieringar) in
nan de börjar massproduceras i våra fabriker. Dessa ve
rifieringar sker i den modernaste labbmiljö med en 
mycket omfattande och kvalificerad instrument- och da
torpark i lokaler nära Kista centrum. 

• Till detta labb söker vi: Testberedaremed vilja att ut
vecklas till testareArbetet innebär att: Förbereda, iord
ningställa och underhålla verifieringstestplatser. Göra en 
första kontroll av basstationemas grundläggande funk
tioner inför planerad teststart Konstruera, bygga, under
hålla och reparera testhjälpmedel och annan teknisk ut
rustning som kan förekomma i labben. Bidra till att hålla 
vår stora instrumentpark i gott skick. 

Du kommer att: På regelbunden basis, arbeta i verifi-
eringsverksamhet ett par månader per år för att på så 
sätt utveckla din kompetens. Efter 1 - 2 år som testbere
dare, ha utvecklats så att du kan övergå till verifierings-
verksamheten på permanent basis. 

Vi vänder oss till dig: Med en utbildning på lägst gym
nasienivå och minst 5 års arbetslivserfaren het allt med 
inriktning på elektronik. Som har lätt för att lära- Som har 
god datorvana- Som har goda kunskaper i att läsa och 
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skriva engelskaVili du ha mer information om tjänsten 
kan du nå nedanstående. 

Kontakta: Carl-Helge Södergren, 08-7572493, carl-hel-
ge.sodergren@era.erksson.se. Ansökan: Testberedare, 
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 
STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmammmmmmmmmmm 
ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

FRAMTIDEN ÄR HÄR - ANx. ERICSSONS xDSL SATSNING 
Vill du jobba med framtidens produkt i framtidens or

ganisation? I så fall har Du ett yppedigt tillfälle nu! Vi in
om Systems Integration söker just nu ett antal personer 
som har rått drivkraft för att göra framtidens produkt 
ANx, till den succé som vi vet att produkten kommer att 
bli. ANx-organisationen ansvarar för att ta fram Erics
sons xDSL produkter. xDSL är den accessteknik som ut
nyttjar befintliga kopparledningar för att överföra ATM-
och IP-trafik med hög bandbredd till både företag och 
hushåll. 

Vi som jobbar på avdelningen Systems Integration 
ansvarar bla för: System Verifiering av nästa generation 
xDSL-system. Integrera Ericssons xDSL-system med olika 
datakom-produkter för att skapa attraktiva konceptlös
ningar där man utnyttjar den bandbredd som en xDSL 
produkt erbjuder. Support av ANx i våra kunders nät 
världen över. Idag söker vi personer inom följande om
råden: 

Network Integration 
• Vi inom Network Integration söker dig som har kom
petens inom nät integration och vill lära sig ett nytt ex
pansivt teknikområde. Vi ansvarar för integration av nya 
nätlösningar där ANx är en central del. 

Du får ett ingående systemkunnande i ANx-systemet 
samt de tjänster som distribueras till slutanvändaren. Er
farenhet inom ATM, datakommunikation med inriktning 
mot Windows NT samt säkerhet i datanät är en fördel. 
Låt oss tala om din framtid! 

Kontakta Anders Wassén, tfn 08-7197009, e-mail: An
ders. Wassen@etxericsson.se 

System Verification 
• Vi inom System Verification kan erbjuda dig med erfa
renhet av systemintegration och verifiering ett antal in
tressanta uppgifter med tekniska problemlösningar. Du 
har möjlighet att lära dig ett ingående systemkunnande 
för bredbandsaccessnät från servicesidan till slutanvän
daren, inkluderat de tjänster som distribueras inom xDSL 
systemen. 

Erfarenhet inom ATM, datakommunikation samt UNIX 
kunskaper värderas högt 

Vi söker: Projektledare inom systemverifiering, 
Systemverifierare/integratörer. Miljötestkoordinator samt 
miljötestexekverare. Vill du lära dig ett framtidssystem. 

Kontakta Carl Samuelsson, tfn 08-681 3647, CarLSamu-
elsson@etx.ericsson.se 

Product Support 
• Vi inom Product Support behöver dig som vill ge ett 
kvalificerat stod till våra kunder runtom i världen. Erics
sons xDSL system, ANx, kräver kunskap inom Unix, xDSL, 
ATM och TCP/IP för att effektivt kunna genomföra felsök
ning, skriva och prova lösningar på problem samt vara 
ANx expert ute hos våra kunder. 

Vi söker: Supportingenjörer. Help desk administratör. 
Låt morgondagen börja redan idag! 

Kontakta Michael Andersson, tfn 08-7195240, e-mail: 
MichaelAndersson@etxericsson.se Stefan Holmström, 
tfn 08-7195027, e-mail: Stefaas.h.Holmström@etxerics-
son.se. Ansökan: ANx/xDSL, Ericsson Telecom AB, Marga
reta Bringby, TN/ETX/X/AH, 126 25 Stockholm, margare-
ta.bringby@etxericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Board Designer 
Ericsson Utvecklings AB (UAB) hos 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, servi
ce and support to enhance their profitability. UAB is the 
company with responsibility for integrated AXE sub
systems, including technology, engineering, software, 
methods, tools and training. The company employs 
about 2.000 highly qualified professionals. Design, de
velopment and production is mainly performed at coin-
pony units in Stockholm and Östersund but also in a 
number of Ericsson design centers around the world 

The Processor Systems on Silicon unit is a competence 
centre for Ericsson Utveckling AB (UAB) within ASIC de
sign. We have customers within the entire Ericsson Cor
poration worldwide. 

• The latest technology in challenging protects. We are 
currently searching for an engineer who wants to work 
with the latest in board technology. Our projects require 
very high speed, ball grid arrays and advanced 10. We 

work with state-of-the-art mufti layer boards, BCA with 
1100 balls, dense RAM and high speed interconnect. 
Your task will be to take the full grip on the level above 
the ASIC. Work includes all levels of design such as; 
Systemizab'on on higher level, schematic capture, board 
floor plan, critical layout guidelines. Transmission design, 
simulation and measurements both thermal, EMC and 
power. The work will also cover component issues, buil
ding practice and to interact with our production unit in 
Östersund. 

You will get extensive training and educational ses
sions to cope with today's and future challenges and the 
system of silicon approach. 

QUALIFICATIONS: You have a Master of Science de
gree and you are experienced designer with high know
ledge in stated fields. A self going 'solid rock' in all 
aspects of physical and electrical implementation. 

Contact B/HPC Pär Asplund, +46 8 727 38 91, 
par.asplund@uab.ericsson.se. Application: Board Desig
ner, Ericsson Utvecklings AB, P/Birgitta Friis, Box 1505S-
125 25 ÄlvsjöSweden, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

System Designer 
Ericsson Utvecklings AB has total responsibility for the 
continuing development of AXE as a core platform pro
duct for public networks, fixed and mobile. It is the task 
of UAB to supply Ericsson and its customers with compe
titive telecommunication platform products, service and 
support to enhance their profitability. UAB is the compa
ny with responsibility for integrated AXE subsystems, in
cluding 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 Erics
son design centers around the world. 

The Processor Systems on Silicon unit is a competence 
centre for Ericsson Utveckling AB (UAB) within ASIC de
sign. We have customers within the entire Ericsson Cor
poration worldwide. 

• The latest technology in challenging projectsWe are 
looking for You who wants to work with advanced hard
ware design and computer architecture in challenging 
projects. Your work will be in the areas of; system de
sign, specification, digital implementation and verifica
tion. You will have the possibility to follow the different 
stages in the design work and become specialized in the 
areas that you find most interesting. Our unit provides 
core competence for processor systems designs develo
ped at UAB. 

We expect a lot from You! In order to be in the leading 
edge both now and in the future we focus on keeping a 
high competence level. This will be provided to you both 
by education session but also by your own initiative in 
seeking information and knowledge. Are You interested 
in designing the next generation system ASICs that will 
be the heart of the next telecommunication systems, 
contact us now! 

QUALIFICATIONS: You have a Master of Science de
gree, experience from digital hardware design of ASIC or 
FPGA. Deep knowledge and genuine interest of modem 
computer architecture with focus on high performance 
computer system. 

Contact: B/HC Erik Dagemark, +46 705 93 44 26, 
erikdagemark@uab.ericsson.se, B/HPC Pär Asplund, 
+46 8 727 38 91, par.asplund@uab.ericsson.se. Applica
tion: System Designer, Ericsson Utvecklings AB, Att: Bir
gitta Friis, Box 1505S 125 25 ÄlvsjöSweden, 
birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

HW Designers 
The first and second release of the Ericsson ATM Switch 
AXD30I are now available on the market and installed 
at several customer locations. In the department of ATM 
Switch Development within BU Datacom Networks the 
development of future releases continues. 

The main part of the HW design for AXDSOI is done 
within the department located in Älvsjö but there is also 
a design group located in Hildesheim, Germany. 

• We are now looking for two HW designers to join the 
design group at EED in Hildesheim for a one year 
contract during next year. The objective is to take full part 
in the design (PBA and PLD design) of two new interface 
boards for AXD301. 

After the year in Hildesheim the designers will conti
nue their employment within the BU Datacom by retur
ning to the design group in Älvsjö bringing with them 
knowledge of the new boards. 

We are looking for HW designers with several years of 
experience from PBA and PLD design working with eve
rything from specification, component selection, design 
and verification. The applicant should also preferably ha
ve knowledge within one or several of the following are
as: ATM, SDH, PDH and/or Circuit Emulation. 

If you forward your application by E-mail, please send 
a copy to Anders Rosengren. 

Contact: Anders Rosengren+46 8 719 5237, anders.ro-
sengren@etxericsson.se, Jan Malmqvist, Human Resour
ces, +46 8 719 5748. Application: HW DESIGNERS, Erics
son Telecom AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 
89 STOCKHOLM, siw-brittjohansson@etxericsson. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Designers 
Do you want to help building the IP networks and Inter
net of the 21st Century?Well this is your chance to do it I 
We are looking for a number of highly motiviated desig
ners with Java and IP experience, and a desire to work 
with state of the art technology. -And all this in a fun en
vironment with a group of like-minded people. 

• Working within Ericsson Datacom Network's Infra
structure PU you will be part of a small, but dynamic de
sign team. We are working on the development of a sta
te of the art control point facilitating the provision of IP 
QoS services across the convergent IP networks of the 
future. Working closely with many other groups throug
hout the company (both in wireless and wireline) we are 
taking the latest ideas, concepts and designs, and wor
king on building a 'carrier-dass' system to support the IP 
networking requirements of our customers in the 21st 
century, addressing both mobile and fixed customers. 

Our focus is on building products and getting results, 
so you must be a 'self starter1, interested in developing 
your own competence, while working in a colaboratfve 
team to solve some complex problems, en-route to our 
solution. 

Expertise in the following areas is preferred: Java or 
0 0 development experience. CORBA experience. Know
ledge of IP, routing and datacom networking. Understan
ding of the current approaches to provision of QoS in IP 
networks. 

An open attitude to new ideas, and a willingness to 
share your ideas is essential, with a desire to be part of 
something significant in Ericsson. 

Training will be provided as required, however, you 
should be willing to get involved in the development 
from day 1. 

Working at our Varuvägen, Älvsjö facility, in an interna
tional team, you will get the opportunity to work with 
the latest IP routing and switching products. Some over
seas travel, and work opportunities may arise. 

Your responsibilities will include - colaborative genera
tion of ideas, design, prototyping (dose working with ac
tual network equipment), development and testing & so
me documentation (hopefully lightweight !)lf your for
ward your application by E-mail, please send a copy to 
Padraig Moran. 

Contact: Padraig Moran, +46 8 681 2127, padraig.mo-
ran@etxericsson.se, Jan Malmqvist Human Resources, 
+46 8 719 5748. Application: DESIGNERS, Ericsson Tele
com AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89 
STOCKHOLM, siw-brit.johansson@etxericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Technical Manager - Packet 
Switching Systems, PPDC 
PU-PSS LOOKING FOR MANAGEMENT TEAM MEMBERS 
TO PACKET PDC!!! 

Packet Switching Systems PPDC (PSS PPDC) is a unit 
established May 1999 with the mission toprovide profi
table and competitive packet switching products for PDC 
to mobile operators in Japan. This means adding data
com capability to PDC giving the Japanese operators 
possibility to launch 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 Pocket Switching Systems (PU-PSS). 

The unit PSS PPDC is a small unit compared to corre
sponding organisations for GSM (GPRS) and UMTS, whi
ch will give each of it's employees a correspondingly 
broader perspective and area of responsibility. PSS PP
DC is intended to be a pure management organisation 
of 6 people taking care of customer contacts, inter-PU-
coordination and steering of the development organisa
tion 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. 

• We are searching for a technical manager thatcan ta
ke on the following responsibilities: overall technical re
sponsibility 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 se
nior role. Adequate profile: Ph.D. degree or equivalent 
and 10 years of experience. Experience of system mana
gement and datacom. Leadership capabilities. 

Contact Niklas Cariheim-Muller, Manager PPDC, +46 8 
757 14 01, +46 70 656 18 24, niklas.cariheim-
muller@era.ericsson.se. Bo Danielsen, Human Resour
ces, +46 8 404 81 67, bo.danielsen@era.ericsson.se. Ap
plication: TECHNICAL MANAGER - Packet Switching 

Systems, PPDC, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Elektronikkonstruktör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr- och 
övervakningssystem för telekommunikation. 

• Produktenhet Power Systems, Computer Design söker 
elektronikkonstruktör. Som elektronikkonstruktör arbetar 
du med både nykonstruktion och rationaliseringar. Du 
kommer att konstruera datorbaserade övervaknings
system för energitillämpningar inom telecom, vilket in
nebär konstruktion och programering av datorer samt 
styr- och mätkort Tillämpningarna är så pass enkla att 
förstå att man ser sin del i systemet och har överblick 
över helheten. 

Önskvärda kvalifikationer är civil- aft högskoleingenjör
sexamen med erfarenhet av elektronikkonstruktion, 
mestadels digital teknik, men även kunskap i analog tek
nik behövs. Engelska behärskar du flytande i tal och 
skrift 

Kontakta: Stefan Aurusell, 08 - 721 67 27, stefan.auru-
sell@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström (personal), 08 -
721 67 08, cedlia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99101, Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin 
Engh, 164 81 STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Technical Support - GPRS 
Application Alliance 
The Product Unit Packet Switching Systems is a part of 
Ericsson Radio Systems AB in Kista. We develop and 
market packet data solutions for GSM and the next ge
neration mobile telephony system UMTS 

With the introduction of GPRS into GSM and subse
quently into other mobile networks, the ability to use 
your standard office programs wherever you want will 
be realized. Sending E-mail,browsing, retrieving files etc 
can now be done wherever you want And further on the 
possibilities of GPRS opens up for almost any applica
tion that you can imagine. Product Unit PSS is launching 
a strategic program, called GPRS Global Alliance Pro
gram, to attract the Software Industry towards the new 
large business opportunity that GPRS offers. The pro
gram will actively work directly with the global layers in 
the software industry. In particular the industry in US 
and in Europe to have them endorse GPRS and adopt 
their applications towards GPRS. A team working in 
Kista and Silicon Valley manages the program. 

• We are now seeking a new member to this team in 
Kista. You will be responsible for the installation of local 
GPRS Application Alliance Centres worldwide (GAA cen
ters). You will also work with design and development of 
our GATE products as well as support the local GAA-
centres with telephone support Travelling will be requi
red. We think that you have a Masters degree, knowled
ge of IP-protocol properties and data communication in 
general. 

You have experience of software development for 
PC/UNUX and PC/Windows. General knowledge of end 
user applications for PC. Good understanding of GPRS 
and GSM is a merit 

You act like a teamplayer, are organized and familiar 
working with processes. You got very good communica
tion skills, especially in English. 

Contact: Patrik Svensson, +46 8 404 90 27, patriksvens-
son@era.ericsson.se, Anna Lindmark, Human Resources, 
+46 8 404 49 60, anna.lindmark@era.ericsson.se. Appli
cation: TECHNICAL SUPPORT - GPRS APPLICATION ALLI
ANCE, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susan
ne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
HUMLA 

Mekanikkonstruktör 
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla med ca 3 
000 anställda år Ericssons största produktionsenhet och 
industrialiserar och tillverkar digitala mobiltelefoner. Till 
avdelning Teknik & Kvalitet hör sektionen Maskin & Un
derhållsteknik som främst ansvarar för integrering av 
produktionsutrustning i produktion. Detta omfattar kon
struktion, inköp, tillverkning och support av produktion
sutrustning enligt behov från produktion och projekt 

• Till gruppen Maskinteknik som arbetar med konstruk
tion, programmering och automation söker vi en meka
nikkonstruktör. Dina arbetsuppgifter kommer att innebä
ra såväl nykonstruktion som uppdatering av befintliga 
produkter. Du kommer att arbeta självständigt likaväl 
som i projektgrupper. 

Vi söker Dig som är gymnasie-/högskoleingenjör med 
inriktning mekanik Du skall ha erfarenhet av konstruk
tionsarbete. Du skall behärska Mechanical Desktop 3D 
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samt gärna Urographies. VI förutsätter att Du har goda 
språkkunskaper i engelska. Din personlighet präglas av 
noggrannhet flexibilitet och god samarbetsförmåga. Trivs 
Du att arbeta i ett högt tempo och med snabba föränd
ringar? Då är det här arbetet för Dig! 

Kontakta: Torbjörn Garberg, 019-58 46 26, 070 - 657 
46 26, Torbjom.Garberg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Erics
son Mobile Communications AB, CP/TH Gwen Ander
son, Box 901 692 29 KUMLA, gwen.anderson@ecs.erics-
son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KUMLA 

CE-Tekniker 
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla med ca 3 
000 anställda är Ericssons största produktionsenhet och 
industrialiserar och tillverkar digitala mobiltelefoner. Till 
avdelning Teknik S Kvalitet hör sektionen Maskin & Un
derhållsteknik som främst ansvarar för integrering av 
produktionsutrustning i produktion. Detta omfattar kon
struktion, inköp, tillverkning och support av produktion
sutrustning enligt behov från produktion och projekt 

• Till gruppen Maskinberedning som bl a arbetar med 
inköp till och från sektionen, beredning av maskinutbild
ningar och användardokumentation samt CE-märkning 
av egentillverkad utrustning söker vi nu en CE-Tekniker. 

Din huvudinriktning kommer att vara LVD (lågspän-
ningsdirektivet). Detta arbete sker med fokus på person
säkerhet för att kunna godkänna maskiner enligt gällan
de direktiv. Du kommer att arbeta både teoretiskt och 
praktiskt med utrustningar och ge förslag på konstruk
tionslösningar, för att avhjälpa ev problem. 

Du bör ha teknisk utbildning på gymnasie- eller 
högskolenivå, med inriktning på elkraft eller elektronik. 
Du skall också ha grundläggande kunskaper i mekanik
konstruktion. VI förutsätter att Du har goda språkkunska
per i engelska. Din person präglas av flexibilitet god sa
marbetsförmåga samt vana att driva på och hålla ett 
högt tempo. 

Kontakta: Stefan Nilsson, 019-58 63 96,070 - 689 
6396, Stefan.Nilsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson 
Mobile Communications AB, CP/TH Gwen Anderson, 
Box 901 692 29 KUMLA, 
gwen.anderson@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Vass mjukvarudesigner. 
Programvaradesign och 
test på WindowsNT 
Ericsson Utvecklings AB är ett utvecklingsföretag inom 
Ericsson som finns i Älvsjö, strax söder om Stockholm. Vi 
förser våra kunder med plattformsprodukter för tele- och 
datakommunikation samt utvecklingsstöd för dessa. 

• VI behöver vassa konstruktörer. Vår enhet har ansvar 
för att ta fram och vidareutveckla en applikationsplatt
form för ett öppnare AXE på Windows NT. Den ska bl.a. 
utgöra bas för hantering (användargränssnitt) av AXE. 
Framåt ser vi också en utvidgning där vi även ingår i 
system utan AXE, tex TelORB och Cello. 

Vi behöver förstärka oss inom design och test för vår 
plattform. 

Låter det här spännandeTVI söker dig som har erfaren
het av mjukvarukonstruktion och/eller test Du kommer 
att få arbeta i team med allt från systemdesign till funk
tionstest Varje team har ansvar för sin bit från systemer
ing tills det är dags för systemtest VI behöver både dig 
som vill bli eller redan är en duktig tekniker, och dig som 
är beredd att ta på dig någon ledarroll. 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. 

Tveka inte! 

Kontakta: Arne Morell, 09-727 3898, 
arne.morell@uab.ericsson.se, Jan Lambert 08-727 3916, 
jan.lambert@uab.ericsson.se, Mats Nordahl, 08-727 
3956, mats.nordahl@uab.ericsson.se. Ansökan: 1/G 
9909, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

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

• Working with technical support and Customer training 
means that you will have daily contact both with our 

engineers internally to resolve technical issues, and with 
our customers to satisfy their requests. We therefore ex
pect you to regard customer orientation as the main ob
jective of your work, and that you have a genuine techni
cal interest in the datacom business and the underlying 
technologies. 

We expect you to have experience from technical sup
port in similar product areas, and a good understanding 
of datacom networks. 

Contact: Mikael Jonsson, 08-757 3626, 
mikael.jonsson@era.ericsson.se. Application: Technical 
Support & Customer training, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, ma-
ri.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Elektronikkonstr./ 
Mikro Controller progr 
• Till vår tillbehörsenhet söker vi nya medarbetare. Vi 
utvecklar allt från AC/DC-adaptrar, batterier, hands-free 
till avancerade trådlösa tillbehör. De flesta tillbehören in
nehåller någon form av u-processor. I samband med det
ta deltar vi i specifikationen av telefonens power mana
gement concept och dess system interface. 

Som konstruktör kommer Du att i projekt arbeta med 
utveckling av elektroniken i tillbehörsprodukter för fram
tidens telefoner. Allt från portabla hands free till mer 
avancerade lR-modem, de stationära för bilmontage 
som hartdsfree, eller för kontorsmiljö som bordsladdare. 
Till en del av våra tillbehör använder vi enkla mikro-con-
trollers eller specialgjorda ASICs. 

Då våra tillbehör oftast styrs av mikrocontrollers kom
mer Du att arbeta med både hårdvarunära programmer
ing och hårdvarukonstruktion. Våra konstruktioner tillver
kas på fabriker i olika delar av världen vilket innebär en 
del utlandsresor. Du är civilingenjör och arbetar idag 
med hårdvarunära programmering och hårdvarukon
struktion eller är nyexaminerad med rätt inriktning. Har 
Du EMC-kunskaper är detta meriterande. Vi förutsätter 
att Du behärskar engelska i tal och skrift 

Kontakta: Lars Engelin, 046-19 37 55. Ansökan: Elektro-
nikkonstr./Mikro Controller progr, Ericsson Mobile Com
munications AB, Personalenheten, 221 83 LUND 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemingenjör 
Systemkonstruktion arbetar över ett brett teknikområde 
med alla delar av produkten RF, signalbehandling, ta-
kommunikation, övervakning och mekanik. Tyngdpunk
ten i vårt arbete ligger på de tidiga utvecklingsfaserna 
med förstudier och kravanalys inför nya projekt Vi utre
der även kundanpassningar och samordning med övri
ga Ericsson produkter. 

• Arbetet innebär många kontakter med människor in
om olika delar av företaget och koncernen. En självklar 
del i arbetet är att följa den tekniska utvecklingen inom 
branschen. Arbetsuppgifterna kräver drivkraft, nyfikenhet 
och en vilja att lära. 

Vi söker civilingenjörer eller motsvarande med erfa
renhet inom konstruktion, systemverifiering eller liknan
de. Om du är intresserad av att arbete inom ett brett 
verksamhetsfält är initiativrik, kan samarbeta och tycker 
att det verkar roligt att arbeta med en mycket framgångs
rik produkt passar detta jobbet för dig! Ansökningsfor
mulär 

Kontakta: Michael Gudmunds, 031-747 3881, 
michael.gudmunds@emw.ericsson.se. Ansökan: 99-169, 
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisa
tion, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Utmaningar i USA 
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom 
Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder 
med plattformsprodukter för telekommunikation, tele
kommunikationstjänster och utvecklingsstöd. Ericsson 
Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utveckling
en av AXE-systemet som är världens mest installerade 
telefonisystem, samt andra basprodukter inom telekom
munikation för mobil, fast och bredbandsprodukter. 
Ericssons 100 000 anställda är verksamma i mer än 130 
länder. Deras samlade kompetens inom fasta och mobi
la nät mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson 
till världsledande leverantör inom telekommunikation. 

• Inom enheten High-End processors har den nya av
delningen System Processors ansvarar för att utveckla 
datorplattformar för applikationer som kräver hög pre
standa och hög tillgänglighet Vi baserar våra produkter 
på kombination av kommersiell mikrodatorteknik, stan
dard operativsystem och egenutvecklade systemkompo
nenter. De två viktigaste produkter vi idag arbetar med är 
nästa generations Centralprocessor för AXE och maskin-
varuplattformen för tillämpningsplattformen NSP som 
bygger på UAB: s reaftids-OS TelORB. 

Vi bygger nu upp en sektion som skall ta konstruktion-
sägarskapet för nästa generations centralprocessor för 
AXE-10. Till den nya sektionen behövs programvarukon-
struktörer för utveckling av maskinnära programvara. 

Då vi har mycket höga krav på processorkapacitet in
nebär det att arbeta med de mest kraftfulla mikroproces
sorerna som våra samarbetspartner kommer att levere
ra om ett år. 

Din första arbetsuppgift blir att arbeta hos vår partner i 
USA för att sedan komma hem och delta i integrationen 
av systemet hos oss. 

Arbetsuppgifter: Specificera och utveckla maskinnära 
programvara för Centralprocessor. Arbeta tillsammans 
med vår partner i USA Delta i integration och verifiering 
av systemet Felsöka från prototyp till driftsätt anläggning 
hos kund. Ta fram erforderlig produktdokumentation. 

Kvalifikationer: Bakgrund som programvarukonstruk-
tör för system baserade på realtids-OS. Assembler och 
C/C++. Kunskap om moderna mikroprocessorer. Erfa
renhet av moderna utvecklingsmiljöer. Vi använder både 
PC/Windows och SUN/Unix 

Kontakta: Tommy Carlsson (Sektionschef), 08 - 727 
4144, tommy.carisson@uab.ericsson.se, Joakim Leche 
(Avdelningschef), 08 - 727 4054, 
joakim.leche@uab.ericsson.se, Annette Averstad (Perso
nalman), 08 - 727 3395, annette.averstad@uab.erics-
son.se. Ansökan: Utmaningar i USA, Ericsson Utvecklings 
AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö 

wmmsmmmmmeammmKKmmammmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Trouble Shooters 
We belong to the business unit BMOA and the product 
unit Radio Network Products (RNP). Our task is to Ivor* 
with the Integration and Verification verification of Radio 
Network Products for Ericsson Cellular systems that ope
rates according to the American TDMA (CMS88) and Ja
panese PDC (CMS30) standard. Test tools plays an im
portant role to enable us to perform this complex task. 
We work in projects of various sizes. 

• You should apply to us rf you want to work: with new 
exciting technology, RADIO NETWORK, EDGE, NEXT GE
NERATION, 3RD GENERATION SYSTEMS, in a highly skil
led 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 we load with both real mobile 
traffic and also tools that simulates mobile traffic, with 
various job tasks that give you the opportunity to conti
nuously develop your competence, with international 
contacts (both internally within Ericsson and externally 
with our operators). 

As a 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 
may vary but you need to have a few years of experience 
from trouble shooting in large and complex systems. You 
enjoy working independently and in teams. You are in
terested in new concepts and new technology. You are 
flexible and well organized. 

You have the ablity to understand complex systems. 

Contact Helena Stjernstedt ARL/VIC, 08-4044439, hele-
na stjemstedt@era.ericsson.se, Sven Redig ARL/VC, 08-
7572266, sven.redig@era.ericsson.se. Application: 
TROUBLE SHOOTER, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, eli-
sabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

SW designer broadband 
ANx is Ericsson's new broadband access system. It provi
des services to the user such as high speed internet, in
teractive TV, and telephony. The transmission capacity is 
in the range from 8 Mbit/s (ADSL) to 40 Mbit/s (WBAS) 
depending on the drop technology. 

• We are looking for SW designers in order to reinforce 
our ANx SW application team. We develop SW applica
tions for ADSL and for radio drop network WBAS/LMDS. 
The tasks includes everything from requirement analysis 
to test of the SW. The implementation is done in C in a 
VRTX/Spectra environment and in Erlang in an OTP envi
ronment 

You are an experienced SW designer with general tele
com and datacom knowledge. If you are willing to take 
on new responsibilities and want to develop your com
petence, this is a very good opportunity. 

Contact: Bengt Holmström, manager, 08-719 1019, 
bengtholmström@etx.ericsson.se, Catarina Larson 
Åstrand, Human Resources, 08-719 0836, catarina.lar-
son-astrand@etx.ericsson.se. Application: SW designer 
broadband, Ericsson Telecom AB, Margareta Bringby, 126 
25 STOCKHOLM, margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

77ie BSC node in Linköping is staffing up to meet the fu
ture. Today we are looking for a number of persons that 
want to be a part of Ericsson front liner CSM. The Base 
Station Controller (BSC) is part of the Base Station 

System (BSS) within CSM. The BSC is controlling the mo
bile switching and radio networks. The BSC product will 
before the millennium shift serve more then 100 million 
people. Positions that we want to staff up: 

System Verification 
• The system tester positions means to plan, specify 
and execute tests of our new system release before deli
very to the customer. The verification is performed in our 
test plants including BSC AXE platforms, base stations 
and test mobiles. There are as well possibilities to parti
cipate in acceptance tests and field tests together with 
our customers. 

As a system tester you need the ability to combine de
tailed knowledge with good system technical overview. 
You need to be able to localize faults and suggest pos
sible solutions A team performs the system test and you 
need to be able to cooperate and plan within the team. 
AXE knowledge and/or verification experiences are a 
plus. This task will make you grow in the system know
ledge area rapidly. 

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

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

Contact: Lotten Häggström, 013-287466, 
lotten.haggstrom@era.ericsson.se, Lennart Johansson, 
013-287358, lennarti.johansson@era.ericsson.se, Roland 
Sevegran, 013-284968, roland.sevegran@era.ericsson.se. 
Application: 98-66, Ericsson Radio Systems AB, Ulla-Britt 
Johansson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING, ulla-brittjo-
hansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Verifieringsingejör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telecommunication såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Enheten Power Systems, Product Management söker 
en verifieringsingenjör. Arbetet omfattar följande områ
den: Skriva verifieringsspecifikationer/rapporter Utföra 
verifieringar Du kommer att få utföra tester och mätning
ar av elektrisk prestanda, EMC, elsäkerhet vibration och 
klimat mm. En del praktiskt arbete kommer att förekom
ma vid iordningsställande av testuppkopplingar. 

Önskvärda kvalifikationer är högskoleexamen med in
riktning på elkraft eller elektronik alternativt gymnasie
ingenjör med flerårig erfarenhet av verifiering och mät
teknik. Vi arbetar mycket i projektteam och du kommer 
att ha breda kontakter mot konstruktions- och produk
tenheterna inom vår verksamhet Det ställs därför stora 
krav på samarbetsförmåga, kreativitet initiativrikedom 
och kommunikationsförmåga. Erfarenhet av verifiering 
från aktuellt produktområde är en merit Engelska be
härskar du flytande i tal och skrift 

Kontakta: Kjell Lövqvist 08-721 65 87, 
kjell.lovqvist@eka.ericsson.se, Mathias Gustafson, 08-721 
68 81, mathias.gustafson@eka.ericsson.se, Cecilia Söder
ström (personal), 08 - 721 67 08, 
cecilia.soderstrom@eka.erksson.se. Ansökan: K99022, 
Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 
81 KISTA - STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Engineers to work 
with new inventions 
We are a staff unit located in Kista which work with pa
tent support and patent portfolio management for CSM 
Systems. Patents are business tools that help to protect 
Ericssons R&D and eventually generate licensing inco
me. There is much challenging work to do within patent 
management activities, which is a rather new field to 
work in at Ericsson if you are interested in a combination 
of new technology and business related evaluation. 

• We are therefore looking for two or three new engi
neers to join us in protecting and using GSM Systems in
ventions. 

You will be involved in evaluating new inventions from 
all of GSM Systems product units and work with other 
patent specific matters, such as answer questions from 
inventors, identify new inventions, stimulate the innova
tion activity among engineers, competitor analysis etc 
This involves worthing together with inventors, technical 
and commercial experts, patent attorneys and your colle-
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agues in individual projects and in cooperation with the 
product units. 

You do not need to have any previous knowledge 
about patents, instead you will be provided with the ne
cessary skills by following some patent basics courses 
and by working closely together with experienced collea
gues. When you become more experienced, there are 
many opportunities to choose to work with more advan
ced tasks, such as litigation, licensing negotiations, com
petitor analysis, patent portfolio management etc 

Qualifications: You have a M.Sc/B.Sc degree in tele
com, datacom, electrical engineering or physics. Profes
sional experience from tele/datacom is required. You ha
ve a broad general technical knowledge and preferably a 
deeper knowledge in one or a few relevant fields. It is 
necessary to both be able to work with detailed techni
cal analyzing and also having a broad perspective on bu
siness and technical matters. You are able to discuss and 
write in English. You are an outgoing person that likes to 
help and work with people and you also like taking initi
atives and drive projects. 

Contact Eric Stasik, manager, +46 8 757 13 36, Kati Oh-
man, patent engineer, +46 8 585 316 55. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.strandendahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Competence Manager, SSI 
• Du kommer att ingå i nystartad enhet inom LVZ som 
hanterar resurs- och kompetens frågor. LVZ organsiatio-
nen har Service Area Unit (SAU) ansvar för Switch Site 
Implementation (SSI). SAU ansvaret innebär ett konsoli
derat ekonomiskt ansvar för SSI aktiviteter inom 8M0C. 
En av de stora utmaningarna för organsationen är att 
hantera de stora förändringar som vi står inför vad gäller 
nya produkter och därmed nya krav på kompetens ut
veckling. 

Du skall fungera som ett stöd till linjeorganisationen 
för kompetens frågor. Det innebär att etablera och driva 
en process för kompetens frågor. Arbetet omfattar att: 
identifiera och sammanställa information om kompeten
skrav för nya produkter, definiera ECOM modeller, kom
petensplaner, utbildningsprogram och nya befatt
ningskategorier, stödja arbetet med att föra ut informa
tion vad gäller nya kompetens krav till dotterbolagen, 
verka för att utveckla en lärande kultur inom organisatio
nen. 

Arbetet ställer höga krav på samarbets- och kommuni
kations förmåga, vidare att driva frågor och nå uppställ
da mål. Du har god kännedom om våra produkter och vi 
ser gärna att du har erfarenhet av arbete med kompe
tens frågor. 

Kontakta: Anders Nordin, 08-757 0395. Ansökan: Com
petence Manager, SSI, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstjn.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Programmerare 
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 skarv-
ning i telekom- infokom- och kraftnät Network Products, 
inom Ericsson Cables, är en lönsam division på idag '65 
medarbetare. Läs mer om oss på vår internetsajt: 
imm.ericsson.se/cables. Teknikavdelningen består idag 
av ett 60-tal tekniker fördelade inom ett antal sektioner. 
Sektionen för Svetsteknik bedriver utveckling av skarvut
rustningar för optiska fiber. Utrustningarna för fibers
vetsning är hightech produkter av världskloss. 95% av 
svetsprodukterna exporteras Idag är vi etf tjugotal högt 
kvalificerade medarbetare inom ett antal tekniska disci
pliner. Vi behöver nu förstärkas med en Erfaren Pro
grammerare. 

• Som Programmerare arbetar du med utveckling av 
hårdvarunära programmering, ofta i form av realtid
sapplikationer. Programspråken är företrädesvis C eller 
C++, eventuellt ibland något i assembler. Kunskap om 
programmeringsverktyg som kompilatorer, emulerare 
och debuggers är ett krav. Arbetet bedrivs i nära samar
bete med våra elektroniker och processutvecklare i små 
projekt med ansvar på systemnivå för mjukvaran i pro
dukten. 

Du är civilingenjör inom elektronik och har mer än 3 
års erfarenhet inom området Hör av dig så får du veta 
mer! 

Kontakta: Tomas Adebäck, 08-764 0950, tomas.ade-
back@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 0384, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: PROGRAMMERA
RE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 172 
87 Sundbyberg, katrin.kopp@eca.ericsson.se 

U T B I L D N I N G 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

MINI-LINK Instructor 
• Vill du bli MINI-LINK Instructor hos oss? Träffa kunder, 
lära dig mer om hur våra produkter används och få en 
vidgad geografisk horisont? MINI LINK Training Center 
erbjuder kurspaketerad kompetensöverföring för kunder, 
partners och medarbetare. Kurserna förmedlas via 3 ka
naler: 1. Kurser i Mölndal, 2. Kurser, utförda av Möln
dalspersonal utomlands, 3. Kurser, utförda av samar
betspartner (LC/MLQ. 

Arbetsuppgifterna består förstås av undervisning (på 
engelska), förberedelser och efterarbete vid våra kurser. 
Vi deltager dessutom i verifiering av teknisk dokumenta
tion, säljstöd och assistans vid kundbesök. Utveckling av 
nya och befintliga kurser utföres också av lärarna. Du får 
mycket kundkontakt och en bra inblick i MINI LINK: s oli
ka applikationer. Du får dessutom en trimning i pedago
gisk framställning, vilket är en bra kunskap i många yr
kesroller. 

VI är ett ungt gäng, för närvarande 18 personer som i 
ett väl fungerande lagarbete löser alla de servicebetona-
de uppdrag som kunderna ger oss. Situationen förutsät
ter snabba beslut och vi jobbar ständigt mot moving tar
gets. Våra kurslokaler är belägna i Mölndal. 

Du är en pedagogisk naturbegåvning som älskar att 
hålla föredrag och förklara tekniska saker för folk, kanske 
är du insatt i MINI-LINK som produkt och är minst gym
nasieingenjör. Du talar obehindrat engelska och är be
redd att resa vart som helst, när som helst, ibland på kort 
varsel. 

Assistent 
• Vill du under 6 månader prova på ett annorlunda 
jobb? Träffa kunder, lära dig mer om hur våra produkter 
används och få en vidgad geografisk horisont? Förutom 
fast anställd personal har vi lärarassistenter som lånas in 
i 6-månadersperioder. Syftet med detta är att överföra 
kompetens i båda riktningarna; vi lär oss mer om ditt 
specialområde och du får mycket kundkontakt och en 
bra inblick i MINI LINK: s olika applikationer. Du får des
sutom en trimning i pedagogisk framställning, vilket är 
en bra kunskap i många yrkesroller. 

MINI LINK Training Center erbjuder kurspaketerad 
kompetensöverföring för kunder och medarbetare. Kur
serna förmedlas via 3 kanaler: 1. Kurser i Mölndal, 2. 
Kurser utförda av Mölndalspersonal utomlands, 3. Kur
ser, utförda av samarbetspartners (LC/MLC). Assistentens 
arbetsuppgifter består i att vara hjälplärare vid praktiska 
övningar, assistera lärarna med alla praktiska detaljer 
som rör kurserna. Det kan vara materieivård, beställning 
av utrustning, packning av utrustning för utlandskurser. 
Så småningom, beroende på din utveckling och kunskap 
håller du en del av (eller alla!) lektionerna och medföljer 
som hjälplärare och assistent på utlandskurser i hela 
vadden. Du kan dessutom få hjälpa till med en viss kur
sutveckling. 

Vi är ett ungt gäng på t n. 18 personer som i ett väl fun
gerande lagarbete löser alla de servicebetonade uppdrag 
som kunderna ger oss. Situationen förutsätter snabba 
beslut och vi jobbar ständigt mot - moving targets, våra 
kurslokaler är belägna i nybyggda BY 71 (vån2)i Mölndal. 
Du är insatt i MINI-LINK som produkt och är lägst gym
nasieingenjör, du talar obehindrat engelska (alla kurser 
ges på engelska) och är beredd att resa vart som helst, 
när som helst ibland på kort varsel. 

Kontakta: Peter Holm, 031-747 0319, 
peter.holm@emw.ericsson.se. Ansökan: 99-170, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 
84 MÖLNDAL 

VERKSAMHETSUTVECKLING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Assistant System Manager 
The Local Companies as well as the Market Units all re
quire correct information on the product portfolio. Within 
BMOC we support these requirements with the Product 
Catalogue (PCAT) Tool. This system contains information 
on the recommended Product Packages. The Market 
Units and the Local Companies uses the data when pre
paring the tenders and orders. The Product Units enter 
the product data in the tool. PCAT is connected toother 
systems like PRIM, tendering systems and GOLF. PCAT 
has about 1300 users as of today. 

• We need to strengthen our group working with PCAT. 
Some of the tasks are: System Requirement Definition: 
understanding and specifying new requirements both for 
Time to Customer (TTC) and Time to Market (TTM) users. 
User Croup Administration: organise and administer user 
groups, both TIC and TTM 

Documentation & Training: define and initiate deve
lopment of new documentation and training. Process 
Development: assist in process work regarding the com
plete flow from tendering to implementation. Implemen
tation: to assist in the implementation of PCAT at diffe
rent Market Units and Local Companies world wide. 

To be able to do this, we need you! You should have a 
good understanding of how the Local Companies and 
Market Units work. Previous experience of system mana
gement and the GSM product portfolio are recommen

ded. You need to be fluent in English. Some travelling 
will be required but the main part of the work will be 
done in Sweden. 

Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erland.arivd-
son@era.ericsson.se, Sverker Elmarsson, +46 8 721 
7087, sverker.elmarsson@era.ericsson.se. Application: 
Assistant System Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstiaal-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KUMLA 

Verksamhetsutvecklare 
Ericsson Mobile Communications AB i Kumla med ca 3 
000 anställda är Ericssons största produktionsenhet och 
industrialiserar och tillverkar digitala mobiltelefoner. 
Stategienheten som arbetar med verksamhetsstyrning 
inom företaget består idag av 4 personer och förstärker 
nu med ytterligare en medarbetare. 

• Du kommer att arbeta med Kumlafabrikens mål/stra
tegi och scorecardprocess. Du kommer att fungera som 
facilitator och spindeln i nätet vid framtagning och upp
följning av fabrikens mål och strategier. Inrtiaft kommer 
Du att få leda utvecklingen av ett processorienterat verk
samhetssystem. Utvecklingen kommer att bedrivas i pro
jektform och i samverkan med verksamhetsutvecklare på 
fabriken och inom affärsområdet konsumentprodukter 
(SQ. 

Arbetet kräver att Du har god erfarenhet av effektiv 
mobiltelefontillverkning samt en stor kontaktyta inom af
färsområdet Du har gymnasiekompetens, gärna med 
teknisk inriktning. Nödvändigt är också praktisk erfaren
het från områdena: Ledarskap, processkunskap och 
web/intranetkunskap. Vi förutsätter att Du har goda 
språkkunskaper i engelska i tal och skrift Du är som per
son utåtriktad, drivande och har lätt att samarbeta med 
andra. 

Kontakta: Bengt Baatz, 019-58 46 58 elelr 070-534 
4658, BengtBaatz@ecs.ericsson.se, Boris Westerbacka, 
019-58 41 11 eller 070-591 04 25, Boris.Westerbacka@ 
ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile Communica
tions AB, CP/TH Gwen Anderson, Box 901 692 29 KUM
LA, gwen.anderson@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Verksamhetsutvecklare/ 
kvalitetschef 
• Divisionen för Ftygradar, FN, söker: VERKSAMHETSUT-
VECKLARE/KVAUTETSCHEFTill 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 förbättring
ar på olika nivåer i verksamheten och i roller som strate-
giker, nätverksbyggare, bollplank, projektledare och utbil
dare. Du tycker det är naturligt att arbeta genom och 
med andra via ett arbetssätt baserat på inkrementell ut
veckling anpassat till organisationens mognad. Du kom
mer att ingå i divisionens ledningsgrupp och samarbeta 
med kunder, chefer, projektledare och andra föränd
ringsledare. 

Arbetsuppgifter: 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 instruktionsstyming till en mer kompetensstyrd verk
samhet Du kommer även att arbeta med hur vi ska för
bättra vår inre och yttre miljö, 
verksamhetsutveckling/förbättringsverksamhet där du 
ska samordna, följa upp och stödja förbättringsprojekt 
inom såväl systemutveckling konstruktion, datorhjälp
medel som produktion. 

Kvalifikationer: Teknisk utbildning på högskolenivå 
med påbyggnad, t ex kvalitetsteknik, MBA, Change Ma
nagement Du ska ha erfarenhet av projektledning och 
verksamhetsutveckling samt ha arbetat inom utveckling 
och konstruktion, gärna med programvara. 

Kontakta: Reimar Borgljung, 031-747 2022, reimar.borg-
ljung@emw.ericsson.se, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Assistant System Manager 
Forecasting is a key to a successful How of products from 
suppliers to customers. To be able to support the 
forecasting process within Ericsson, a development pro
ject started to further refine the processes and to, based 
on the processes, build a better system support This 
project startedos a BMOC activity at end of 1997. The 
work turned out to be a greater success than expected 
and now the Supply Planning Tool (SPJ) will be a system 
used by several Business Units, BMOC, BMOA, BM01, 
WS, EMW, ES and more. The processes and the system 
are already in full use within BMOC. Implementation is 
planned for BMOA, WS, EMW and ES this autumn. 

• To be able to support this success, we need to find 

persons capable of taking an active part in the further 
development of SPT. Some of the tasks are: BU co-ordi-
natJon: working across BU boundaries, thereby unders
tanding and co-ordinating different Requirements. 
System Requirement Definition: specifying new require
ments- User Group Administration: organise and admi
nister user groups. Documentation: define and initiate 
development of documentation. Management of System 
Development: manage different types of system deve
lopment activities (e.g. prototyping, data modelling etc). 
Process Development: assist in process modelling activi
ties. Implementation: to assist in the implementation of 
SPT in other BU: s or Local companies world wide. 

To be able to do all this, we need you! We would like 
you to be an active person with a lot of common sense. 
It's good if you have experience of System Management 
and an understanding of the workflow in a Local Com
pany as well as a Product Unit 

Some travelling abroad will be required but the main 
part of the work will be done in Sweden. You must be 
fluent in English since a lot of our contacts are with the 
Local Companies. If you are interested, please contact us 
at ERA/LVT7LU! 

Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, eriand.arvid-
son@era.ericsson.se, Bo Sjöberg, +46 8 757 0764, 
bo.sjoberg@era.ericsson.se. Application: Assistant 
System Manager, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Business Process Manager 
Go global with WS Supply Chain TTC Operational Deve
lopment manages the development of Wireline Systems 
Global Supply Chain (CSC). Ks a dynamic, high-skilled 
team which now needs to strengthen it's strategic and 
implementation competence/experience to keep up with 
the increased speed of change. We have the following 
challenging positions open. Your responsibility as a Sup
ply & Implementation (SSI) business process manager is 
to ensure that Wireline Systems S&l process is World 
Class. 

• The main responsibility areas to achieve this are: Ma
nage the sub-process owner network (our sub-process 
owners are spread around the world, from Karlstad to 
Melbourne). Manage the process budget (for both pro
cess development and maintenance). Ensure a world 
dass process by using interal best practices and external 
bench marking. Together with other Business Units and 
corporate strive for and develop common ways of wor
king in the TTC flow, e.g. representing WS in TTC Global. 
Secure that S&l requirements are fulfilled in the TTM 
flow. Communicate and make process (ind. methods & 
tools) available to WS Global Supply Chain line organisa
tion. We believe you have line manager and/or project 
manager experience and good knowledge of the TTC 
flow. A visionary mind and a positive attitude towards 
change is essential and we take for granted that your 
English is good and you don't mind travelling. 

GSC IT SPECIALIST 
• Go global with WS Supply Chain TTC Operational De
velopment manages the development of Wireline 
Systems Global Supply Chain (GSC). It's a dynamic high-
skilled team which now needs to strengthen it's strategic 
and implementation competence/experience to keep up 
with the increased speed of change. We have the fol
lowing challanging positions open. As a GSC IT specialist 
you coordinate and support an effiecient implementa
tion of a common IT platform in Wireline System Global 
Supply Chain (GSC). 

The main responsibilities are to provide the local com
panies within GSC with IT support system information 
and implementation support We believe this is achived 
by local visits, web/help-desk communication and by 
establishing/driving a network with local IT support 
system responsibles. You need to have good knowledge 
of the TTC (Iime-To-Consumer) flow and experience 
from implementation of IT support systems (e.g. ERP 
systems, Supply Chain planning systems, project mana
gement support systems etc). The job invovles travelling 
as the focus will be our local companies. For further in
formation contact: 

Contact: Per Nordin, +46 8 719 4147, 
per.nordin@etxericsson.se. Application: GSC IT SPECIA
LIST, Ericsson Telecom AB, HF/ETX/X/XOH Ann lingklev, 
126 25 STOCKHOLM, ann.jingklev@etx.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Do you want to run a business that has a huge global 
operation and a turnover of 1.5 billion SEK? Services has 
developed into a large and profitable business for Erics
son. Since 990615 Services within Network Operators is 
a separate Business Unit within Ericsson Radio Systems. 
Services is an exciting field for a number of reasons, 
partly because our business is global and because we 
have high expectations on our business, but also for all 
the business opportunities that we have! It is also an in
teresting area since we are an operation that works with 
the different Business Units Wireline, CSM and TDMA. 
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For our Service Product Unit we are looking for a person 
who is willing to accept a real challenge. We are now 
looking for a: 

Manager of Hardware 
Services within Customer 
Support Services 
• Hardware Services develops, prepares, markets and 
delivers Hardware Services to support the Wireline, TD-
MA and GSM Systems product programs. This helps the 
operators to keep their systems running in a cost-effecti
ve way during the whole life cycle and secures that the 
MU's can sell complete solutions and have a good and 
profitable relation with the operator. Hardware Services 
is also responsible for making sure that the PU's get sup
port in their product management so they can offer 
complete products, including services. 

As Manager for Hardware Services, you have a global 
responsibility and you will manage this with help from 
our Regional Offices (ES-RO, Ericsson Services Regional 
Office). You will also have the global profit and loss re
sponsibility for the whole Hardware Services business. In 
Kista there are approximately 60 persons working with 
this area. One of the most important tasks you have to 
start with, is to create a common culture for our business 
since our employees are coming from different parts 
within Ericsson. When we succeed in getting the best 
from the different cultures, we have a strong and dyna
mic businessl 

To succeed in this job, you need to have a genuine 
service or logistics background. You have to be a good 
team player who thinks he/she has succeeded when the 
employees are developing and taking responsibility. We 
want you to have at least 5 years of experience as a ma
nager. 

Contact: Åke Sjölander, +46 8 585 331 50, ake.sjolan-
der@era.ericsson.se, Charlotta Rydgren, +46 8 404 2807, 
charlotta.rydgren@era.ericsson.se. Application: Mgr HW 
Services, CV, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/GV/HS 
Viveka Viklund, 164 80 STOCKHOLM, 
viveka.viklund@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Sektionschefstjänst Test & 
Indus på LVA/N 
På avdelningen LVA/N som arbetar med drift och under
hållssystem för den japanska marknaden behövs en 
sektionschef för sektionen LVA/ND som ansvarar för test 
och industrialiseringsresurser för PDC-OSS. 

• Arbetsuppgifterna består i att leda och utveckla verk
samheten inom test- och indus-området för PDC-OSS 
genom att: Ansvara för ett effektivt utnyttjande av existe
rande resurser inom området Ansvara för personalens 
kompetensutveckling. Ansvara för utveckling av proces
ser & metoder inom området Kostnadsansvar för sin 
verksamhet 

Avdelningen är idag en PPU (Product Provisioning 
Unit) med eget totalansvar för produkten PDC-OSS. Idag 
arbetar knappt 40 personer på LVA/N och vi har ett 
mindre designcenter om 5 personer i Bangalore, Indien, 
som också arbetar för oss. verksamheten har en nära 
kontakt med vår krävande marknad och våra kunder i Ja
pan. Sektionen för test och indus omfattar idag 8 perso
ner exklusive chef. 

Kontakta: Bo Gustafson, 013-287364, Bo.Gustafson® 
era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-67 B, Ericsson Radio 
Systems AB, Ulla-Britt Johansson, Box 1248, 581 12 
LINKÖPING, ulla-britt.johansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Development Consultants 
Are you ready for a real challenge? GSM Systems has ta
ken an initiative to develop future leaders by offering se
lected individuals on-the-job-training in change and im
provement projects. Now is time to start selecting candi
dates for the third program, starts in October -99. 
During this twelve-month program, you will work in dif
ferent improvement project (for example World Class 
Provisioning or TTC Global). 

• In addition you will participate in a training program 
including leadership and team skills, project manage 
ment, change management, strategy and problemsol-
ving. An essential component in the program is feed
back, coaching and career guidance from project mana
gers, line manager, mentor and from ERA/LH as respon
sible for program administration and design. After a suc
cessful completion of the program you will be ready to 
take on a more challenging line or project position. Qua
lifications; You are employed at GSM Systems, You have 
a university degree at BSc/MSc level or equivalent. You 
are identified in the Management Planning(MP) Process 
or You have passed the BR Assessment Centreor- you 
have demonstrated your individual capacities in other si
milar formal assessments. 

Contact: LHM Thomas Eriksson, +46 8 404 52 51, tho-
mas.j.eriksson@era.ericsson.se, LH/UC Thomas Knuts-
scm, +46 8 757 25 39, thomas.knutsson@era.ericsson.se. 

LHM Nils-Gösta Palmborg, +46 8 404 55 20, nils-
gosta.palmborg@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/LHM, Thomas Eriksson, SE-
164 80 STOCKHOLM, thomas.j.eriKsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON TAIWAN LTD, TAIPEI, TAIWAN 

SS Product Manager 
Ericsson Taiwan welcomes you to join the exciting tele
communication market of Taiwan. The truly competitive 
market offers a mobile user more than 4 different GSM 
operators to choose from, and has increased the pene
tration from 7% to over 30% in one and a naff year. The 
strong economy continuos to push the development of 
new services forward at a speed that is rarely seen else
where in the world. 

The Far EasTone customer account is one of three mo
bile accounts at Ericsson Taiwan and supports an island 
wide dualband GSM network. The customer has suc
cessfully launched Prepaid and value added services 
such as real-time financial information, and will within 
short launch ISP, WAP and MVPN. They are also aggres
sively pursuing GPRS on their way to 3G. In order to con
tinue to support the success of our customer we are now 
looking for a SS Product Manager. 

• You will be part of a product management team to 
identify customer needs and potential opportunities and 
to be responsible for promoting and managing products 
and solutions in the area of SS (MSC, HLR, AUC, STP, 
Transit) towards the customer. You will enjoy and conti
nue to build the dose relationship with the customer of 
one of the world's biggest dualband (GSM900 and 
CSM1800) systems supplied by Ericsson. A dose interac
tion internally with Marketing&Sales and Project Mana
gement is one of the keys to successfully manage the 
opportunities. You will further on develop local product 
knowledge at both the customer and at Ericsson Taiwan. 

You have at least 5 years experience in telecommuni
cations. GSM knowledge is preferred.You have at least 3 
years experience of AXE, preferably operational in the ro
le of LPM or OPM. Experience of customer relations is 
preferred. 

You are independent self-motivated, analytical and 
business minded.You have excellent communication 
skills and English speaking and writing skills. Mandarin 
Chinese is a plus. 

Contact Human Resources, Manager of Product Mana
gement & Engineering: Tomas Ageskog, +886 931 161 
989, tomas.ageskog@ertericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. STOCKHOLM 

APZ/IO Support Engineer 
Ericsson Telecommunications Romania SRL was 
established in 1994 and has today over 200 employees 
working with all Ericsson products. In 1997 ETR signed a 
contract with Mobrfon, one of the mobile operators. This 
year we have signed another contract with Cosmorom. 
The tempo is very high and our customers are in a 
tough competitive situation. The tempo is very high and 
our customers are in a tough competitive situation. We 
are now looking for proffesionals for the following posi
tions: 

• We are now looking for an APZ/IO Support Engineer 
within our Support group. The objective of the job is to 
provide technical support in one or more of the system 
nodes that are operational in the customer network such 
as HLR, MSC/VLR, AUC/EIR, SMS, MIN and BSC The cur
rent APZ/IO types are APZ 212 11, APZ 212 20, APZ 212 
25, IOG 11 and IOG 20. You will also play an active role 
in providing support and advice to the local engineers 
and build up the local competence. 

This requires dose relationship and interaction with 
the customer, strong technical background that enables 
the APZ/IO engineer to conduct fault analysis, trouble 
shooting and program correction handling in an efficient 
manner. 

Requirements: You have experience of working within 
Customer Support, a good knowledge of support activiti
es, providing emergency and day to day support trouble 
report handling, troubleshooting on/off sites, system 
upgrade. You have good command of written and spo
ken English. 

Contact: Joakim Karlsson, NSG Manager, Joakim.Karls-
son@etr.ericsson.se or Simona Serban, Human Resource 
Manager, Simona.Serban@etr.ericsson.se. 

BSS and SS team 
• We are now looking for a new member to our BSS 
and SS teams. The objective of the job is to provide 
technical support in one or more of the system nodes 
that are operational in the customer network such as 
HLR, MSC/VLR, AUC/EIR, SMS, MIN, BSC and BTS. You 
will also play anactive role in providing support and advi
ce to the local engineers and build up the local compe
tence. This requires dose relationship and interaction 
with the customer, strong technical background that 
enables you to conduct fault analysis, trouble shooting 
and program correction handling in an efficient manner. 

Requirements: You have experience of working within 
Customer Support, a good knowledge of support activiti
es such as; troubleshooting, writing PLEX/ASA, APZ/IO 
recovery, trouble report handling (MSS and MHS) and 
system upgrades. You have good command of written 
and spoken English. 

Network Support Group 
Manager 
• The Network Support Group is mainly responsible for 
the 24-hour emergency support, the CSR and TR hand
ling and correction package rollouts. There are 13 sup
port engineers in the group working mainly with GSM, 
but also with NMT and fixed networks. We are now loo
king for a new member to run the NSG. 

The person we are looking for is open-minded and 
has the ability to put in the extra effort when it is nee
ded. You will play an active role in providing support and 
advice to the local engineers and build up the local com
petence. You will also be involved in tuning our proces
ses to make the NSG more efficient This requires dose 
relationship and interaction with the customer, strong 
technical background that enables you to conduct fault 
analysis, trouble shooting and program correction hand
ling in an efficient manner. 

Requirements: You have experience of working within 
Customer Support, a good knowledge of support activiti
es such as troubleshooting, PLEX/ASA, APZ/IOG recove
ry, trouble report handling (MSS and MHS) and system 
updates/upgrades. You have good command of written 
and spoken English. 

Contact: Joakim Karlsson, NSG Manager, Joakim.Karls
son getr.ericsson.se or Simona Serban, Human Resource 
Manager, Simojia.Serban@etr.ericsson.se. 

Managerial Opportunities 
in the Middle East 
The newly established Ericsson Regional Office in the 
Middle East is seeking experienced, competent and hig
hly motivated managers in the areas of Finance, Com
munications and Information Technology. 

• The managers of these functions will dosely work, in
teract and lead resources of the Ericsson Market Units in 
the Middle East in the respective areas and thus 
establish Shared Services Units in these fields. 

The candidates should have good experience and pro
ven track record in the specific area of interest leader
ship skills, understanding or interest of Middle Eastern 
culture and preferably experience of the region. 

Contact: Nael Salah, Regional Manager, 
nael.salah@lme.ericsson.se. Application latest 991015: 
Christine Andrea, Human Resources Manager, 
xtine.andrea@ericsson.com 

•*2mmmmmmmmmmmmmmmåmmmm 
ERICSSON TELECOMUNICACOES LDA. -
LISBON/PORTUGAL 

BSS System Support 
Engineer 
• Ericsson Telecomunicacoes Lda in Portugal is looking 
for a BSS system support engineer to join the BSS sup
port team in our Customer Services Division, based in 
Lisbon. 

Ericsson in Portugal is supplier of BSS equipment for 
ail three GSM operators. Our support organisation is 
established since 1992. 

Main responsibilities: You have to be involved in all 
main FSC customer support processes: CSR Handling 
(TR and Consultation), Emergency service (on-call) and 
SW Update. 

Partjripation in other FSC activities like SW rollouts. 
Demos may also be required. Competence transfer to 
the local staff is another very important task. 

Requirements: At least 4 years technical experience 
working with GSM BSS system, preferably with system 
support Good system knowledge and SW troubleshoo
ting skills Knowledge of support processes and tools. 
Good written and spoken english. Good communication 
skills. Experience with OSS applications and remote loa
ding techniques are appreciated. 

Application: Carlos Ferreira, carlos.ferreira@sep. erics-
son.», +351 1 4466194 or Luiz Otner, luiz.ofner@ 
sep.ericsson.se, +351 1 4466288. Ericsson Telecomuni
cacoes, Lda. Edificio Infante D. Henrique, Quinta da Fon-
te, Porto Salvo, 2780,730 Paco de Arcos, PORTUGAL 

ERICSSON (CHINA) COMPANY LTD. 

China is Ericsson's second largest market The SA-FSC in 
Beijing (Peking) is responsible for all GSM software sup
ply towards our customers in China Mainland, Hong 
Kong and Macao.Exciting products like IN (Intelligent 
Networks) and GPRS are to be introduced with the next 
release. To our Project Office we need a: 

Project Manager 
for SS R8.0 INDUS. 
• We are looking for a Project Manager with the respon
sibility to manage the next Switching System supply pro

ject China a FOA for the SS R8.0 release. The project 
would require that you work dosely together with EED in 
Germany and other subprojects in Australia, Finland and 
Spain.Some oversees as well as domestic travelling 
would be needed. As project management tool we use 
PROPS. 

We would like to see that you have previous experien
ce from similar software supply projects. 

You have the ability to fully drive tough projects, you 
are organised and a good co-ordinator and you are keen 
to work in a different culture. 

Beijing is an interesting and nice city in which to live. 
You will have no problems to stay here either as a 
bachelor or with a family. 

Contact: Dan-Erik Grobecker, +86 10 6460 1122, dan-
erikgrobecker@etcericsson.se or Joakim Holmer, +86 
10 6460 1122, joakim.holmer@etcericsson.se 

M U CARIBBEAN/EPR/PUERTO RICO 

Radio Network Desing and 
Performance Improvement 
Engineer 
77re MU Caribbean is responsable for marketing and de
liveries of Ericsson products in the Caribbean Region co
vering an area of 230,000 squares kilometers and with 
a population of 27 million people. Activities are carried 
out from offices in Puerto Rico, Jamaica and Curacao. 

• We are looking for a Radio Network Design and Per
formance Improvement Engineer. 

The candidate will be working with both design of 
new cellular systems and optimisation of existing 
systems. The work will be performed in dose coopera
tion with the RF Engineers from the operators. Most of 
the work will take place in Puerto Rico but some trave
ling might be required for both design and optimisation 
work. Sale support regarding new systems as well as for 
expansions will be requested from and performed in clo
se cooperation with local KAM, NAM and LPM's. 

Responsibilities: Running measurements in the swit
ch, analyse data and give the customer recommenda
tions for performance improvements. Support the custo
mer in cellplanning for system expansions. Frequency 
planning for new sites as well as network retunes. 

Requirements: 2-3 years experience within cellplan
ning and optimisation, preferably from CMS8800 
systems. Experience of EET/Planet and/or TEMS 
Cellplanner. Knowledge about AXE statistical measure
ments and postprocessing tools. CMOS experience, 
especially Performance Management Experience of dri
ve-testing using TEMS tools. 

Contact: Tommy Winlöf, Manager Radio Network Desing 
Opt +1 787 758 1770, tommy.winlof@ericsson.com, 
Sergio Sequeda, Director Proffesional Service, +1 787 
758 1770, sergio.sequeda@ericsson.com, Kerstin 
Efraimsson, HR-department + 1 787 758 1770, 
Kerstin.efraimsson@era.ericsson.se 

ERICSSON SYSTEMS EXPERTISE LTD, ERICSSON 
COMPETENCE SOLUTIONS 

O&M Consultants 
• There are a number of opportunities for O&M and 
Network Design Consultants in the Network Services So
lutions Centre, based in Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ire
land. 

As a consultant within O&M or Network Design you 
will work in close contact with our end-customers both 
from our office in Dun Laoghaire and on the customers 
premises around the world Your objective will be to pro
vide world dass consultancy i.e. assistance, guidance 
and training, to the customer within the O&M or 
Network Design area. 

Applicants must have a minimum of 3 years' relevant 
experience. 

Consultants should ideally have experience from one 
or several of the following areas: O&M Consultants: 
O&M, Data communications and AXE/Switch Networks. 

Network Design Consultants: SDH/PDH, ATM, carrier 
dass TCP/IP, gigabit Ethernet radio-link, transmission 
network design, narrow- and broadband network design. 

The successful individual will have excellent interper
sonal and communication skills. In addition, the candi
date must possess excellent analytical, problem-solving 
and dedsion-making skills. Consultants must be both 
technical and people oriented with a willingness and 
ability to work in a multicultural environment and be wil
ling to travel globally. 

Technical Trainers 
• Vacancies have arisen for Technical Trainer positions 
in the Ericsson Competence Solutions Centre, based in 
Dun Laoghaire, Co Dublin, Ireland. 

Technical Trainers deliver courses in a number of 
technical areas both in Dun Laoghaire and at overseas 
locations globally. Courses delivered indude fixed and 
mobile network training, intelligent networks, digital 
switching systems, radio communications, data commu
nications, network management internet applications 
and general telecoms. 

Applicants must have a minimum of 1-3 years' experi
ence. Advantage will be given to applicants with Data-
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corns experience, experience of AXE, ISDN, UNIX or with 
Telecoms and Teaching experience is also sought. 

Applicants with any of the following qualifications are 
encouraged to apply. Bachelor, Masters or PhD in 
Electronic/Electrical Engineering, Telecommunications, 
Computer Applications, Applied Sciences or Higher Di
ploma in Computer Science and Higher Diploma in 
Education. 

The successful individual will have excellent interper
sonal, presentation and communication (both oral and 
written) skills, along with strong self-motivation. In addi
tion, the candidate must possess excellent analytical, 
problem-solving and decision-making skills. Technical 
trainers must be both technical and people oriented 
with a willingness and ability to work in a multicultural 
environment 

Contact: Sarah Barry, EEI/TH,Human Resource Specia-
!ist,Adelphi Centre,Upper Georges StreetDun Laoghai-
re,Co. Dublin.Ireland, eeisbay@eei.ericsson.se 

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND GMBH 
(EED) 

Core Product Unit Application Core (CAPC) Performance 
Management Department is looking for a 

Process Engineer 
• We are responsible for the CAPCs performance im
provements and performancecontrol. We are a compe
tence center for the operations of CAPC international. 
We are looking for people who like to push improve
ments of methods, toolsand processes. 

Vou will gain deep understanding about the CAPCs 
operations andbe driving improvements in the CAPC or
ganisation. You are responsiblefor the engineering of our 
future design methods and development environment 

As a suitable candidate, you should have at least two 
years ofsoftware design or process engineering experien
ce within Ericssonand interest in project management 
Being familiar with the CAPC organisation would be an 
advantage. This position implies the opportunity to travel 
and you should seethis job as a challenge to establish a 
world class environment 

Methods Coordinator 
• We are responsible for the CAPCs performance im
provements and performancecontrol. We are a compe
tence center for operations of CAPC international. We 
are looking for people who like to push improvements 
of methods, toolsand processes. 

You will be leading the change of our operational im
provements into ourdevelopment projects. You will ba
seline and monitor the processes usedin the CAPC orga
nisation, investigate new tools and prepare for a 
worldclass work environment 

As a suitable candidate, you should have at least two 
years of softwaredesign or process engineering experien
ce within Ericsson preferably within CAPC You should 
be communicative and a good team player. Any previous 
experience with methods, audits and project work is ap
preciated. 

Contact: Human Resources,Simon Seebass, 
+492407575-163, eedsims@eed.ericsson.se or CAPC 
Process Engineering, Karsten Strecke, +492407575-210, 
eedkst@eed.ericssortse 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Do you want to work in Africa 
as a project controller? 
• We now have interesting challenges for you within 
our new CSM-contracts in Afrika. 

You will participate in the projects having the control
ling responsibility during the implementation. This 
means implementing correct invoicing procedures, bud
gets and cost follow-ups, internal administrative routines 
and tools and in general represent the financial compe
tence needed within the project management team. 

As this is a demanding position you must be flexible 
and sensitive in your relation towards the customer and 
the project team. You should also be familiar with the 
ERICSSON way of working and have a strong personal 
drive and be creative in finding solutions. You're a "CAN 
DO" person! 

The formal background is B.Sc in Business Administ
ration and some years of experience from ERICSSON. 
The language is french and english. 

Contact: Bengt Franzén, +46 8 4047943, bengtfran-
zen@era.ericsson.se, Fredrik Westman, +46 8 58534623, 
fredrik.westman@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems, ABLP/H Anita Malmström Wallner, 164 
80 Stockholm, anita.malm5trom-wallnef@era.ericsson.se 

ERICSSON GMBH (EDD, DUSSELDORF 

Solutions Manager 
The Solutions Manager is a function within the EDO 
UMTS Solution Team, and closely supports the UMTS 
German market responsible and appropriate account 
responsible(s) in their marketing activities towards their 
respective clientfs). 

• On a total solution level, the function is responsible: 
to work out solutions in the GSM/GPRS-UMTS system le
vel, to provide argumentation and information material, 
to maintain the product and service scope offered to cli
ent after definition and agreement with the accountre-
sponsible, to handle Rfl's or similar inquiries, to support 
customer meetings with technical presentations, to sup
port the UMTS Market communication activities with 
technical experience, to develop value statements for 
Ericsson solutions. 

The function co-operates closely with the support le
vel functions within the EDD UMTS marketing project 
and other technical units within Ericsson. 

As an ideal candidate you should have a University de
gree and several years of experience (3-5 years) within 
the mobile telecommunication area. Furthermore you 
have several years of experience within the Ericsson 
company and good international connections to other 
Ericsson organisations. You are experienced to work in 
project organisations and used to work with several in
terfaces. 

You are open-minded, work in a team oriented way 
and bring personal charisma with you. You know how to 
use MS office tools and have excellent presentation 
skills. Very good English as well as good German langua
ge knowledge both in writing and speaking are prerequi
sites for this position. 

Contact: Dietmar Seidenberg, 
Dietmar.Seidenberg@edd.ericsson.se, +49 211 534 1339 
or Hans-Jurgen Vratze, Hans-Juergen.Vratz@edd.erics-
son.se, +49 211 534 1441. Application: Ericsson GmbH, 
Fritz-Vomfelde-Str. 26,40547 Diisseldorf, Germany 

Product Manager 
• The Product Manager is responsible for developing 
product plans (medium term) and product programmes 
(cunent development activities) for the applicable SDH 
product areas, in order to maintain Ericsson's competiti
veness in the market place. He or she provides the busi
ness sector with technical support for tenders and other 
marketing activities and interfaces with development 
groups throughout Ericsson. The product manager furt
hermore monitors the profitability of the product, as well 
as handle the product life cycle. 

Key ResponsibilrtiesThe Product Manager is respon
sible and accountable for decisions regarding the techni
cal direction of the products and for agreeing the techni
cal and commercial elements of business development 
opportunities together with other organisations within 
Ericsson. 

The product manager in particular has the following 
responsibilities: 

Develop product strategies and plans for specific pro
duct lines based on market requirements and trends. 
Maintain knowledge of developments in Transmission 
Systems and the market place including competitor in
formation. Identify technical business opportunities and 
investigate required product evolution. Together with 
market and solutions organisations assess business op
portunities, market values, and create business cases 
where appropriate. 

Actively support marketing of the product with general 
product features, unique selling points and business ca
ses. Document product requirements in accordance with 
customer requirements and Ericsson's product evolution 
strategies. Provide support to the market and operations 
organisations in their business activities. Take part in re
gular technical review meetings with customers. Present 
technical information to the customer as appropriate, ct 
as prime technical interface towards supplier for product 
development product characteristics and product finan
cial issues 

Qualifications, Experience and Knowledge: Minimum 
Electronic Engineering Degree OR Combined Engineer
ing/Business Administration Degree. At least 3 years in 
Product Management/related function. 

Skills / Competencies: In-depth knowledge of SDH 
and/or associated products or technologies. Experience 
of marketing activities and customer relations. Unders
tand specific products in the context of their market and 
competitors. 

Ability to focus on both internal and external custo
mers and develop understanding of the issues they face 
in order to identify and meet their needs. Demonstrate 
confidence in persuading others to see the benefits of 
and agree to proposed ideas. Successful networker by 
proactivery co-operating with colleagues across the orga
nisation and in the industry. 

Senior Solutions Engineer 
• Working within a team of engineers specialising in 
Solutions for Transport Network Systems, the Senior So
lutions Engineer provides technical and engineering sup
port within his/her specific technical areas of Transport 
Network Systems and provides a technical interface to 
projects and the customer. 

The Senior Solutions Engineer possesses specific ex
pertise in one transmission area. S/he has a customer 
focused approach to the development of total solutions 
for telecommunications operators globally. 

S/he is closely involved with a variety of people from 
marketing, projects and product management as well as 
third party suppliers. Responsibility is taken for activities 
within the tender process requiring technical skills. 

Customer contact is found at a number of points prior 
to the tender stage, where technical solutions are being 
discussed with customers, including making presenta
tions and involvement in the project rtsert The Senior So

lutions Engineer takes a technical lead in customer mee
tings. 

Key Responsibilities: Take responsibility for parts of a 
technical tender or bid. Take responsibility for providing 
the highest level of technical expertise on Network Issu
es. Actively contribute to business development by provi
ding leading edge technical solutions. Provide expert 
support to contract management Technically assess po
tential products and make appropriate recommenda
tions. Participate in pre-studies and feasibility, when re
quired. Monitor and capture market requirements keep 
an updated picture of market commitments. Monitor fu
ture development and trends of transport systems. Keep 
the Manager informed of potential future projects and 
help to plan and manage resource requirements in 
terms of skills, tools and equipment 

Actively contribute to the development of technical 
competence within the Transport Network System in line 
with the changing needs of the business: eg through the 
transfer/secondment of personnel, use of expertise to 
provide on-the-job-training. Actively contribute to the 
continuous improvement process and the ongoing deve
lopment of a quality culture by, for example, changing 
behaviour and identifying and implementing improve
ments to processes and activities and encourage others 
to do the same. 

Qualifications, Experience and Knowledge: Essential: 
Degree or equivalent in engineering related discipline. 
Minimum 2 years experience in telecommunications en
vironment Experience of implementing software and/or 
hardware systems. 

Experience in one or more of the following areas: 
Transmission Networks. Data Communication and Com
puter Networks. Telecommunication Management Syn
chronisation. System evaluation and inter working tests. 
Emerging technologies eg ATM/IP. 

Desirable: Degree in Telecommunications or Compu
ter Science. Experience from specifying and/or designing 
optical networks. 

NMS Solutions Engineers 
Product Unit Transport and Transport Access 
(PTTA/TPS/M) 

• Reports to: NMS Solutions Manager 
(PTTA/TPS/M)The NMS Solutions Engineer has expertise 
in particular product areas. He/she is responsible for 
providing technical expertise to Marketing, Product Ma
nagement and customer solutions on management solu
tions, management systems and associated data com
munication networks. The engineer has responsibility for 
ensuring that the customers' needs are met by providing 
profitable, high quality solutions to meet time and cost 
objectives. 

The job also carries responsibility for keeping him/her
self and colleagues within the Solutions and Marketing 
teams up to date on the relevant Ericsson portfolio of 
products. 

Key responsibilities: Understand fully the customers' 
business requirements in order to provide cost effective, 
high quality management solutions. Explain to the custo
mer Ericsson's portfolio of products/systems, e.g. ETNA 
NEM and ETNA IMA. 

Provide technical input to current and future bids and 
tender preparation, with the aim of securing future busi
ness and meet customer requirements.G ive demonstra
tions and presentations to customers on management 
solutions and answer any technical queries arising out of 
these meetings. Explain to the customer how different 
products interact with each other and recommend the 
best solution that meets their needs. Help identify im
proved working practices in terms of competence and 
expedient delivery of solutions in response to tenders; 
e.g.development of templates. 

Maintain awareness of industry standards and regula
tory issues. Understand the contractual implications of 
interactions with the customer. Help drive business de
velopment by providing strategic technical input at solu
tions level. Work with marketing, product management 
and the customer to evaluate and plan for prospective 
projects. Keep people informed at all levels. 

Qualifications, experience and knowledge: Essential: 
Educated to degree level in computer studies/electronics 
or other relevant subject At least 1 years' experience 
within the telecoms industry. Able to perform, support 
and review system investigations. Knowledge of 
Transmission systems (SDH/PDH/DWDM), associated 
management systems and datacommunications 
networks. Desirable: Basic knowledge of other telecom
munications systems. (IP, ATM, PSTN, Data). Able to tra
vel both within the UK and Overseas. 

Skills and Competencies: Adapts to meet new chal
lenges to meet present and future customer require
ments. Ability to analyse complex issues and identify the 
most appropriate solutions. Generates and develops in
novative ideas or improvements to achieve objectives. 
Communicates in a dear, concise and open manner. Abi
lity to listens to others and adapt in a team environment 

Contact: Chris Vaughan, chris.vaughan@erJ.erksson.se 

ERICSSON INC USA 

Test Expert 
• This position involves designing intemetworksthat 
consists of different LAN and WAN protocols. Develop 
and run tests for intemetworkingproduds prior to relea
sing to the customer base. Candidates should have well 
proven internetworkdesign and internetworking trouble 

shooting skills in the following areas: TCP/IP, IPX L2TP, 
ISDN.PSTN, T l /E l , SMDS, ATM, DL2 Interfaces, andVblP. 
Some AXE configuration experience wouldalso be desi
rable. A/S, B/S in CS/CE with emphasisin networking 
and data communications desiredor equivalent experi
ence. 

Senior Software Designer 
• Develop and bring to market embedded datacommu
nications products designed for the enterprisemarket 
place. This position in the Santa Barbaradevelopment 
center involves working closelyon a small team dedica
ted to a new platform development The job requires a 
thorough understanding of systemsengineering concepts 
and a talent for the embeddedsystem environment 

Experience in C programming, Device drivers,embed-
ded system design/development Ethernet WAN El A T 
signaling protocols(ISDN, RBS, R2, etc), digital switches, 
TCP/IP. Experience in MIPs CPUs, VxWorks, ATM, DSLAfo-
IP, DSP (MF, DTMF) is desirable. 

Associate Software Engineer -
Carrier Products Group 
• This would be your first introduction to the newest 
technology in the telecom industry. You will develop dri
vers for fore new high-speed internetworking devices as 
well as work on higher levels of twared such as signaling 
protocols for advanced voice and data applications. Entry 
levelposition. BS/MS CS/EE. 

Software Engineer -
Carrier Products Group 
• If you have experience in the telecommunications in
dustry, you will be challenged in this position to define 
and develop software for our leading-edge canier-class 
products. Work as a part of a team of top-notchH/W and 
S/W developers on the current and next generation 
Network AccessServer. BS/CS/EE MS/CS/EE. 2-5 years of 
relevant experienced required. 

Technical Support Engineer 
• Working as part of our ACCess Product Unit Technical 
Support Team, the ideal candidate will possess a strong 
knowledge of routing technologies including TCP/IP, IPX, 
SNA, X.21, ISDN. 3+years experince in internetworking 
and aCS/EE required. You will provide third line technical 
support, assist with problem duplication and rectifica
tion, life management critical accountmanagement and 
new feature technical writing. There will be the opportu
nity to assist regional sales engineers with presentations 
and evaluations. Knowledge of other languages prefer
red. 

Hardware Engineer -
Hardware Sustaining Group 
• This individual will be responsible for designing, deve
loping, modifying and evaluating electronic parts, com
ponents or integrated circuitry for electronic equipment 
and other hardware systems. Determines design appro
aches and parameters. Analyzes equipment to establish 
operating data, conducts experimental tests and evalua
tes results. Selects components and equipment based 
on analysis of specifications and reliability. May also revi
ew vendor capability to support development 

This position requires a strong working knowledge of 
hardware components and concepts, as well as high-le
vel systems and applications support and troubleshoo
ting. Requires BS/EE degree or equivalent experience in 
the design of equipment components or circuitry. 

Diagnostics Software Engineer 
• You will develop hardware diagnostics software and 
perform testing. Also you will do bug verification, write 
utilities and scripts, and analyzetools. BS/EE degree. Re
levant related experience of 4-5 years. 

Network Installation Engineer 
• For this position you will need to be thoroughly ver
sed in TCP/IP and LAN/WAN protocols. You will deal 
with customers directly while you enjoy traveling inter
nationally 50% of the time. A BS/CS or BS/EE desirable 
or equivalent experience. 

Product Manager 
• Here is your opportunity to be on the leading edge of 
technology while living in one of the best places on 
earth. Affordable housing, no smog, no trafficand no cri
me. You will introduce and promote our state-of-the-art 
products in WAN access both domestically and interna
tionally. BS/EE degree with strong engineering back
ground with a minimum of 2 years experience in pro-
ductmanagment required. Extensive travel required. 
Good presentation skills necessary.lf you are a sales or 
technical engineer working in remote access, apply now. 

Contact/Application: Susan M. Cochrane, Staffing Ma
nager, Cochrane® acccomEUDSXCOSam 1 .ericsson.se, 
fax 805-961-0214 

ERICSSON COMMUNICATIONS CANADA 

Business Manager, 
Wireline Switching 
• Job Requirements: Five to six year experience develo
ping marketing strategies and plans. Two - three years 
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experience completing business analysis and developing 
business plans. An MBA or other business degree, or 
equivalent experience. Technical background on Wireline 
Switching, specially in International Switching. Expert 
skills in managing complex multi-functional processes. 
Strong initiative. Strong business sense and analytical 
ability. 

Job Description: P&L Responsibility for Wireline Swit
ching Products (specifically international switching pro
ducts) towards Canadian market Monitors marketplace 
performance and financial results of Wireline Switching 
Products, including profitability and delivery of customer 
needs. Support EMC Sales teams by providing customi
zed business solutions/responses to customer require
ments. Will work with Contract Managers and Account 
Managers to address Ericsson Sales Business Units 
needs. Will secure Product Management support for Ca
nadian opportunities from Ericsson Wireline Switching 
Product Units. 

Business interface with Ericsson product units. Re
sponsible to communicate Canadian market opportuniti
es, market developments, and pricing levels to product 
units. Secures from product units up to date information 
on product pricing cost and margins. Provide product 
portfolio business cases both general and for the Cana
dian market Main responsible to create and maintain 
product business plans for the Canadian market Deliver 
presentations with a focus on business cases for potenti
al applications and solutions to customers and/or pre
sents/speaks in sales and marketing forums, trade 
shows, seminars or workshops. Participate actively in 
tenders. Responsible for providing pricing and P&L re
sponsibility for the product towards EMC. Main player on 
contract negotiations representing the product side. Pro
duct life-cycle management for the Canadian market: 
launch, pricing, presentations and retirement Work with 
Marketing (Business Strategy), Service Solutions and 
Product Managers to drive product life-cyde events. 

Contact Luis Blanco-Alonso, Director, Fixed Networks 
Solutions, Ericsson Communications Canada, 5255 Satel
lite Drive, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5E3, 1-905-
629-6700, Fax: 1-905-629-6701. 

ERICSSON COMMUNICATIONS CANADA, 
MONTREAL (LMC) 

APZ Support Engineer 
(TDMA Systems) 
• We require a self motivated person, with in depth 
knowledge of Trouble shooting methods aswell as the 
ability to perform technical investigations into all aspects 
of APZ Software/Hardware problems in the CP/RP/EM-
RP. 

The candidate must have proven ability in Test System, 
CPT and System Stoppage Handling. It will be necessary 
to Handle ongoing Trouble Reports, therefore Knowled
ge of MHS would be an advantage. 

The position will take the form of a Two Year Long 
Term contract and will be based in Montreal, although 
some travel will be required as well as pager rotation 
and interwork with other Support groups within LMC It 
is essential that the candidate be fluent in English. If you 
possess the above characteristics and have the ability to 
Communicate with tact and diplomacy, then please con
tact the following persons. 

Contact Georges Pappas (LMCCEPA) or Adrian GHIi 

(LMCADGI) 

LM ERICSSON LIMITED 

The Software Center (SWC) is part of a programme 
within ETX Wireline Systems (formerly Public Networks) 
to rationalise the handling of AXE software deliveries to 
our customers. The center builds, verifies and delivers 
the Market Application Systems to Wireline Systems 
customers globally and performs verification upgrading 
of the Global Application Systems. The center is located 
in Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland. 

Section Manager Verification 
Methods & Tools 
• We are seeking a person to setup and lead a section, 
which will develop the verification methods and tools 
used by the Software Center. 

The section will re-appraise AXE software verification 
methods, investigating the effectiveness of verification. 
The section will propose and implement alternative veri
fication methods, which mayindude automated testing, 
improvements in the verification environment process 
improvement use of simulators, development of testing 
tools, etc 

Applicants should have at least 5 years experience gai
ned in AXE software verification. Ideally, applicants will 
also have knowledge of software verification from the 
broader software industry. The position entails dealing 
with the representatives of end customers and Ericsson 
local companies. The successful candidate will have ex
cellent communication and interpersonal skills teamed 
with the ability to effectively manage projects. Self-moti
vated as a team member and promote team working 
skills through the use of motivation, enthusiasm and dri
ve. 

We invite applications from personnel who believe 
that they have acquired sufficient expertise in the rele

vant areas to undertake this task. The position may invol
ve foreign travel. 

Application: Margaret Gaffney, Recruitment Executive 
Manager, LM Ericsson Limited, Beech Hill, Clonskeagh, 
Dublin 4, LMI.LMIMGY@EEI.ERICSSON.SE 

ERICSSON ONTARIO. CANADA 

Strategic Development -
Wireless Internet 
• Job Requirements: Five - six years experience develo
ping marketing strategies and plans. Two-three years ex
perience completing business analysis and developing 
business plans. An MBA or other business degree, or 
equivalent experience. Strong background in Wireless 
Data/IP/Cellular Systems is required. A history of product 
management and/or produd development would be 
key. Expert skills in managing complex, multi-functional 
processes. Strong initiative-able to proactively manage 
long cyde processes through roadblocks. Strong busi
ness sense and analytical ability. 

Job Description: The purpose of the function is to initi
ally perform an in depth market analysis from Wireless 
Internet in Canada, to define and communicate strategic 
product messages to external and internal customers. 
The function will be responsible for defining and plan
ning strategic business development opportunities and 
for bringing the identified opportunity to an execution 
phase. 

This individual will ultimately manage the marketing 
mix for existing products, additions to a produd portfo
lio, the marketplace performance of a produd portfolio 
through the produd life cyde, from market assessment 
and strategy development to product and marketing 
plan execution and the monitoring of finandal results. 
This function orchestrates the produd processes through 
one or more customer account groups. 

Contact Mark Henderson, General Manager Business 
Strategy, 5255 Satellite Drive, Mississauga, Ontario.Cana-
da, L4W 5E3, +1905 629 6700, fax: +1905 629 6701 

Business Manager, 
Wireline Switching 
• Job Requirements: Five to six year experience develo
ping marketing strategies and plans. Two - three years 
experience completing business analysis and developing 
business plans. An MBA or other business degree, or 
equivalent experience. Technical background on Wireline 
Switching, specially in International Switching. Expert 
skills in managing complex multi-functional processes. 
Strong initiative. Strong business sense and analytical 
ability 

Job Description: P&L Responsibility for Wireline Swit
ching Products (specifically international switching pro
ducts) towards Canadian market Monitors marketplace 
performance and financial results of Wireline Switching 
Products, induding profitability and delivery of customer 
needs. Support EMC Sales teams by providing customi
zed business solutions/responses to customer require
ments. Will work with Contract Managers and Account 
Managers to address Ericsson Sales Business Units 
needs. Will secure Product Management support for Ca
nadian opportunities from Ericsson Wireline Switching 
Product Units. 

Business interface with Ericsson produd units. Re
sponsible to communicate Canadian market opportuniti
es, market developments, and pridng levels to product 
units. Secures from produd units up to date information 
on product pridng, cost and marginsProvide product 
portfolio business cases both general and for the Cana
dian market Main responsible to create and maintain 
produd business plans for the Canadian market 

Deliver presentations with a focus on business cases 
for potential applications and solutions to customers 
and/or presents/speaks in sales and marketing forums, 
trade shows, seminars or workshops. Participate actively 
in tenders Responsible for providing pricing and P&L re
sponsibility for the product towards EMC. Main player on 
contract negotiations representing the produd side. 

Produd life-cyde management for the Canadian mar
ket: launch, pridng, presentations and retirement Work 
with Marketing (Business Strategy), Service Solutions 
and Produd Managers to drive produd life-cyde events 

Contact: Luis Blanco-Alonso, Director, Fixed Networks 
Solutions, Ericsson Communications Canada, 5255 Satel
lite Drive, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5E3, +1-
905-629-6700, Fax: 1-905-629-6701. 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND GMBH 

The CSS/GSM Operations has the overall operational re
sponsibility for the Circuit Switching Systems in all GSM 
based applications, he Headquarters of the CSS/GSM 
Operations are located in BED Herzogenrath (Germany). 
Co-operating units from all over the world belong to our 
international organisation. For the System i Product Ma
nagement we are looking for 

System engineers - Migrating 
from GSM to the Future 
• We are working in the area of GSM 900,1800,1900 
and UMTS systemsWe are looking for people that want 
to become system architect technical coordinator or ta

ke a leading role in the forefront of mobile telecom evo
lution. You directly control the next version of Ericsson's 
products in the mobile world market 

Suitable candidates have proven experience in one or 
more of the followingareas: telecom/real time operating 
systems, ATM and IP protocols, O&M, CORBA, network 
management systems and middleware. In addition you 
are team and result oriented, take initiative and have 
good self motivation. 

You should preferably have an interest in standardiza
tion and shaping of marketing messages to promote 
Ericsson's Core Network products in the area of UMTS. 

You should enjoy to work on an entrepreneurial basis 
and have the ability to set priorities right within an ever 
changing environment 

Opportunities for travel, networking, personal and 
technical development are outstanding. For these posi
tions we require that you have 5-10 years of relevant in
dustry experience. 

Please refer to the department homepage in the www 
for further information about the department's activities 
"http://www.eed.ericsson.se/services/eed-x-d/Welco-
me.html*. 

Contact Per Ljungberg, +49-2407-575-609, 
eedplj@eed.ericsson.se, Frank Hundscheidt +49-2407-
575-223, eedfrh@eed.ericsson.se, Frank Adelhardt +49-
2407-575-287, eedfad@eed.ericsson.se, Simon Seebass, 
+49-2407-575-163, eedsims@eed.ericsson.se. 

ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND CMBH 
(EED). AACHEN CORE PRODUCT UNIT 
APPLICATION CORE (CAPC) 

STE Coordinator / 
Support Engineer 
• Your main authorities and tasks are to coordinate acti
vities in the Simulated Test Environment (STE) for CAPC 
projects. This includes system and tool studies for the re
quirement handling in STE, verification of the test envi
ronment as well as tool and system support during the 
test execution. You will work in dose cooperation with 
the verification projects in CAPC 

As a suitable candidate you have good knowledge of 
mobile telephony systems. 

Experience from System verification and/or STE-test-
tools are a dear advantage. 

The unit has the main responsibility for the verification 
of the CAPC product components and plays the driving 
role in CAPC customer support activities. The projects 
are performed in an internationalenvironment and is co
vering a vast range of development areas at the leading 
edge of technology, such as GSM and coming UMTS and 
ATM signalling. 

Contact Jim Nilsson, Jim.Nilsson@eed.ericsson.se, +49 
2407 575 562Karl-Heinz Welter, 
eedkhw@eed.ericsson.se, +49 2407 575 286, Human 
Resources: Simon Seebass, eedsims@eed.ericsson.se, 
+49 2407 575 163 

mmmmwmmmmmmmmmmmmmwmmmmm 
ERICSSON EUROLAB DEUTSCHLAND CMBH 

The new international CAPC organization currently en
compasses 20 design centers with the overall responsi
bility allocated at Ericsson Eurolab (EED) in Heaogen-
rath-Aachen, in Germany. A total of 1.900 employees 
worldwide are responsible for the development of Tran
sit & Network Access applications CAPC serves the Pro-
ductUnhs for GSM, PDC TDMA, NMT and all Fixed Local 
and Translocal and TransgateSystems. Due to the need 
for new challenging projects in the Core Product Unit-
Application Core we are looking for a 

C-APC Project Manager 
Feasibility, Development & 
Follow-up 
• The C-APC project office has a dynamic group of ove
rall project managers and administrators managing key 
projects at the core of all applications. These projects en
compass subprojects and associated projects in Nether
lands, USA, Ireland, Finland, Sweden, Norway, England, 
Spain, Italy, Germany, Denmark, Australia, Mexico, Croa
tia, Brasil and Greece covering a vast range of develop
ment areas at the leadingedge of technology. 

REQUIREMENTS: Bachelor of Engineering degree with 
specialisation in telecommunications, or equivalent Four 
years work experience in technical aspects of telecom
munication. Three years proven experience in project 
management Good knowledge of PROPS, project plan
ning budgeting and management methods. Good 
knowledge of mobile telesystems and Ericsson business 
practices would be an advantage. Resourceful, flexible, 
initiative, good communication, cooperation skills and a 
good ability to work under pressure are important perso
nal qualities. Traveling is a natural part of the job. Fluen
cy in written and spoken English is required. Furthermo
re you should have strong interest in people and be wil
ling to develop as a leader. 

MAIN TASKS: Lead a large telesystem project with full 
responsibility for fulfillment of Ericssons commitments to 
our customer. The Project Office is located at Ericsson 
Eurolab Deutschland in HerzogenrathThe position re
ports directly to EED/U/OPC, Manager of the Project Of
fice 

Contact: Human Resources, EED/H/R, Simon Seebass, 
+49 2407 575 163, eedsims@eed.ericsson.se or CAPC 
Imo Freese, EED/U/OPC +49 2407 575 469, 
eediwf@eed.ericsson 

ERICSSON RESEARCH, MONTREAL, CANADA 

Procurement Officer 
The Procurement officer is 1st line contact for and to our 
Suppliers for all procurement related issues. To use their 
skills and experience to comply with the department key 
objectives/goals and the overall Ericsson goals. 

• Reports to: Operation Manager, PPS/TPO 
Key Responsibilities: The Procurement officer in par

ticular has the following responsibilities: Involvement 
in/lead procurement issues for contrad agreements. Re
sponsible for PO from placement to delivery. Expedite 
PO's (Chase late orders etc). Supplier measurements. 
New products administration. Request for quote for co
re/none core equipment Invoice check and acceptance. 
To work effectively with other Ericsson functions to achi
eve identified goals Follow defined processes and deve
lop where appropriate, as well as the introduction of 
new process and working practice. Vendor rating. 

Qualifications, Experience and Knowledge: 2 years of 
experience within a procurement environment Graduate 
level education desirable. Experience in negotiations. 
Understand the nature of commerdal requirements. 
Working knowledge of Windows NT/ 95 and Microsoft 
applications 

Skills / Competendes: Ability to communicate effecti
vely internal and external. Flexible approach and team 
worker. Ability to work on own initiatives-Able to work 
under pressure. 

Troubleshooters 
• The Ericsson Global Support Competence Center for 
TDMA Systems (TAC-1), located in Montreal, Canada, is 
recruiting troubleshooters that specialize in Radio 
Networking Products. The team handles customer servi
ce requests (CSR's) from various Ericsson Local Support 
offices in North and South America. There are opportuni
ties to work with Radio Base Station, Radio Networking 
and Radio Performance products; induding RBS884, 
RNM,OSSandCDPD. 

The expectations put upon you as part of our 2nd line 
support team will be demanding and challenging. You 
will handle system disturbances, faults, and consulta
tions. You will be required to travel in the supported 
markets, as well as participate in technical help desk and 
on-call rotations. The experience that you will gain regar
ding customer interface during crises will be unparalle
led, your contact network will be enhanced tremendous
ly, and your technical competence with respect to the 
supported products will be superb. 

We are offering long term contracts (1-2 years) or 
local positions starting as soon as possible to those indi
viduals that exhibit the attitude and technical knowledge 
that we require. Fluency in English is a must, good Spa
nish knowledge is appreciated. Carpe Diem. 

Contact Andrew Simon, System Support Manager, Ra
dio, Ericsson Global Support, 
Andrew.Simon@ericsson.com, +1514 345 7809, ECN: 
8105 7809, Fax: +1 514 345 7990 

COMPANIA ANONIMA ERICSSON. VENEZUELA 

Manager Installation 
Engineering RBS at RIC, 
Regional Implementation 
Center, Venezuela 
• We are looking for a Manger for our RBS Installation 
Engineering department in RIC The RIC Regional Imple
mentation Center is a resource center to supply region 
Americas with competent resources within the areas of 
engineering, installation and test RIC mainly works with 
TDMA system customer projects.You are responsible for 
RBS engineering activities and that required processes 
and methods are followed. Also of your groups compe
tence development hiring new staff, and plan resources 
for customer projects in the region. You need to be com
mitted to transfer knowledge and train local 
engineersYou will report to RIC manger. 

Your work will lead you into dairy contacts with MU's 
in the region. This requires good skills in written and 
spoken English and Spanish.Good knowledge, at least 3-
5 years experience, of RBS engineering as well as experi
ence of managing staff. You will be what we call "a wor
king manager" which means that you will work in some 
of our projects when needed and to train new staff. You 
need to be able to take the initiate and meet our com
mon goals. 

Your colleagues will be a few other expatriates and 
Venezuelan engineers.We are ready to offer a 1-2 year 
contract to the right person and the position is available 

Contact Helena Kvist +58 2 273 0395, 
helena.kvist@cev.ericsson.se. Application in English: Luis 
Gonzalez CEV/OTC +58 2 273 0146, fax +58 2 273 0116, 
luis.gonzalez@cev.ericsson.se, Regional Implementation 
Center, Compania Anonima Ericsson, Centio Empresarial 
Parque del Este, Av. Francisco de Miranda, La Carlota, 
Apartado 70516, Caracas 1071, VENEZUELA 
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JDI Conference for Ericsson 
users of Rational Technology 

J O I N T 
D E V E L O P M E N T 

INITIATIVE 

25-26 October, Industrihuset, Stockholm 

• 20 presentations from key Ericsson and Rational experts 

• Four main subject blocks include Keynote sessions, Ericsson case 

studies and panel sessions 

• Hands-on lab and Exhibition area 

• Opportunities for informal discussions with the experts 
• Keynote Speakers include Jan Uddenfeldt and Jaak Urmi from Ericsson 

and Mike Deulin, CEO Rational Software 

"Vou mill learn from other people's eKperience, people mho share their special skills mith 
you. The uery best industry experts mill be there. I sincerely hope you mill, too." 

Jan Uddenfeldt, Ph.D, Uice President of Research & Deuelopment, Ericsson Radio Systems 

Register Nom at: http://jdi.ericsson.se ERICSSON 3 " unifying software ti 
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