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Telekommunikation kan precis som dans och sång överbrygga klyftor mellan rika och fattiga. Det var huvudbudskapet under invigningsceremonin på Telecom99, som arrangerades av 
Internationella teleunionen ITU och Ericsson. Foto: Lars Åström 

Ericsson visar framtiden 
När Ericsson dansar in i nästa millennium är det med en 

roligare image. Fräcka tillbehör som mp3-spelaren, FM-

radion och olika WAP-tjänster väckte stor uppmärksamhet 

under årtusendets sista telecommässa i Geneve. Inte minst 

hos unga trendsättare. Livskvalitet och användarglädje var 

ledstjärnor i trängseln i Ericssonmontern. I en nära framtid 

ges användaren frihet att kommunicera oberoende av tid och 

rum. 11-15 

NYHETER 

Sverige och 
Finland i topp 
Sverige och Finland är Europas 
främsta IT-länder. Men vad 
beror det på att det finns så 
många mobiltelefoner och 
datorer här? Kontakten går 
igenom bakgrunden till dagens 
industriframgångar. 2 2 - 2 9 

Föräldrar ses 
som tillgång 
Småbarnsföräldrar ses nu som 
en särskild tillgång på flera håll 
inom Ericsson. Dels handlar det 
om att locka unga kompetenta 
med barn till Ericsson. Dels om 
att de har talanger som simul
tankapacitet 1 6 - 1 7 

Miljöarbetet 
får en skjuts 
Det görs mycket bra miljö
arbete inom Ericsson, men det 
har saknats en klar överblick. 
Martin Davies har fått jobbet 
att från London föra ut det nya 
miljöledningssystemet i hela 
koncernen. 2 1 

Nättjänster 
för vitvaror 
Ericsson och Electrolux har 
bildat ett samägt bolag för att 
utveckla tjänster för nätverks
anslutna hushållsmaskiner. År 
2005 beräknar Ericsson att det 
finns 20 miljoner hushåll med 
denna typ av utrustning. 4 

262,50 
Ericssons 

B-aktie, 
Stockholm 15/10 

POWER OF MOBILITY 

Torbjörn Nilsson redogör för 
Ericssons huvudbudskap under 
Telecom99. 3 
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Lämna din baby till oss. 
vi lovar att göra den lillgammal. 

Varje dag föds nya affärsidéer på 

Internet. Och de syns och hörs på börsen också! 

Företag med nya sätt att tänka får mera uppmärksamhet i 

media och mera riskvilligt kapital. Där en bebis har mammas ögon 

eller pappas näsa, har många av de nya Internetföretagen begåvats 

med hjärna och muskler från Sun Microsystems. Bakom globala succéer 

som amazon.com och lokala innovatörer som bokus.com, matomera.se 

och dressmart.se finns teknik och lösningar från Sun och våra partners. Med 

Suns unika kunskap i ryggen har de snabbt tagit sina första steg på vägen 

mot hundratusentals nya kundkontakter. Våra starkaste argument hittar 

du hos de ledande handelsplatserna på nätet. Med Sun och Java håller 

de igång dygnet runt och kan växa obehindrat. Läs mer om den nya 

nätekonomin på www.sun.se. Kanske föder det nya idéer 

även hos dig? THE NETWORK IS THE COMPUTER™ 

We're the dot in .com." 

/ 

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://amazon.com
http://bokus.com
http://matomera.se
http://dressmart.se
http://www.sun.se
http://www.sun.se
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"The Power of Mobility" 
är den fullständiga friheten 
Enkel, lättillgänglig kommunikation, 
oberoende av tid och rum och anpassad 
till den enskilda människans önskemål 
och villkor. The Power of Mobility", 
Ericssons huvudbudskap vid Telecom-
mässan i Geneve, handlar om livs
kvalitet, om personlig frihet. 

- Mobilitet kommer på sikt att bli grunden 
till allt. Hittills har mobiltelefonen stått som 
ensam symbol för mobilitet. Men mobilitet 
betyder mycket mer. The Power of Mobility 
handlar för mig om att få tillgång till alla 
tjänster jag vill, när som helst och var som 
helst, helt efter mina önskemål, säger Tor
björn Nilsson, vice VD på Ericsson med an
svar för marknad och affärsutveckling. 

Hittills har mobilitet varit en extra service, 
en så kallad add on, som kunden åtnjutit vid 
samtal i mobiltelefoner via mobiltelenäten. 
Det är en populär extra tjänst. 400 miljoner 
människor har idag mobiltelefon och den är 
för många det mest personliga av alla kom
munikationshjälpmedel. Men i den mobila 
världen är mobilitet grunden till allt. 

- Det ska vara "convenient", säger Torbjörn 
Nilsson och hittar inget riktigt bra svenskt ord. 
I det ligger att tjänsterna ska vara mobila och 
personifierade. Mobilitet och personifiering är 
drivkraften idag, säger Torbjörn Nilsson. 

Personlig profil 
I den mobila världen följer den personliga pro
filen med användaren, oavsett vilken terminal 
han eller hon använder. Om han använder sin 
mobiltelefon, datorn med fast uppkoppling, 
den lilla handdatorn, TV:n eller varför inte 
kylskåpsdörren har ingen betydelse. Oavsett 
terminal når han sin adressbok, kalender, fa
voritrecept, nyheter, Intemetbutiker, bank och 
hemsidor för särskilda aktier han följer. 

När denna utveckling är igång finns inga 
gränser för vilka nya tjänster som kan tänkas 
utvecklas. 

- När vi är hemifrån kommer vi till exem
pel att kunna koppla upp oss och se hur det 
ser ut hemma. Är allt under kontroll eller är 
det fullständigt kaos? Vi kan titta efter vad vi 
har i kylskåpet och vad vi behöver handla. 
Egentligen är det bara fantasin som sätter 
gränserna, säger Torbjörn Nilsson. 

Det kommer att ske en rejäl upprampning 
av mobilt Internet från och med nu. Av värl
dens 1,1 miljarder Internetanvändare år 
2004 kommer åtminstone omkring 400 mil
joner också ha mobil Internetuppkoppling. 
WAP-produkter kommer ut på marknaden i 
år och under nästa år. Genombrottet för 
WAP nästa år banar väg för en snabb utveck
ling av mobila Internettjänster. Andra pro
dukter, så som Ericssons nyligen presentera
de Chatboard, kommer ut på marknaden 
som ett svar på suget efter mobila tjänster. 
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Mobilitet är inte nägot som bara gäller för mobiltelefoner. I den mobila världen följer den personliga profilen med användaren, oavsett 
vilken terminal han eller hon använder. Därför är Ericssons huvudbudskap under Telecom 99; T h e Power of Mobility*. Foto: Lars Åström 

Skulle någon ändå betvivla att marknaden 
för mobilt Internet och andra tjänster är gi
gantisk, kan man bara peka på fallet Japan. 
Här lanserade japanska mobilteleoperatören 
NTT DoCoMo tjänsten i-Mode, en mobil 
paketdata tjänst, som gjort stor succé. NTT 
DoCoMo har med i-Mode lyckats trigga ett 
sug efter mobilt Internet - trots att överför-
ingshastigheterna i flertal fall fortfarande bar 
ra är 9,6 kilobit per sekund. Bara efter sex 
månader finns mer än 1,4 miljoner använda-

Beteendevetenskap för mobi l teknik 

Vi har definitivt en hel del att lära där. NTT 
DoCoMo har lagt mycket arbete på att förstå 
människorna som ska använda tjänsterna. Be
teendevetenskap handlar det egentligen om. 

Ta något så enkelt som trafiksituationen. 
För att inte riskera att komma för sent till ett 
möte i Japan måste man åka hemifrån i god 

tid. Ofta innebär det att man har en halvtim
me över innan mötet börjar. Då kan man ta 
fram sin i-Mode-telefon och spela spel, kolla 
in var närmaste lunchställe finns eller se hur 
den senast inköpta aktien gått. 

Dessutom är det extremt lätt att använda. 
Inga manualer. Inga komplicerade knapp
tryckningar. 

Suget efter mobilt Internet blir naturligtvis 
ännu större med GPRS och så småningom 
tredje generationens mobilsystem, som erbju
der hundratals gånger så höga överförings-
hastigheter. Då handlar det inte längre bara 
om text och röst, utan om multimedia. Här 
har Ericsson en mycket stark position, liksom 
mobil kommunikation över huvudtaget. När
mare 40 procent av alla mobiltelefonsamtal i 
världen går via system från Ericsson. 

Med den mobila världen kommer natur
ligtvis en helt ny typ av ekonomi. En ekono
mi som går över nätet. 
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- En bankman, till exempel, ser på mobil
telefonen på ett helt annat sätt än kanske du 
och jag. Han ser den naturligtvis som ett 
kreditkort med antenn. Och om några år 
kan jag gå förbi kassan på ICA och betala 
med min mobiltelefon tack vare bluetooth-
teknik. 

- H ä r är säkerhetsfrågorna viktiga. Idag 
kommer en mängd tekniker för exempelvis 
säker elektronisk handel, som till och med är 
säkrare än kreditkort. 

"The Power of Mobility" handlar om 
kommunikation var som helst och när som 
helst, men också om kommunikation helt på 
den enskilda människans villkor. 

- Det måste gå att dra gränser. Det är rätt 
bra att det finns en off-knapp. Personlig kon
troll helt enkelt, säger Torbjörn Nilsson. 

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

VISSTE DU ATT... 

Ericsson är störst på infrastruktur 
Värdet av den totala försäljningen av mobil 
infrastruktur var 36 miljarder US-dollar 
under 1998. 

Andel av försäljningen i procent 

Ericsson 

Motorola 
Lucent 

mailto:lars-goran.hedin@lme.ericsson.se
mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
mailto:thord.andersson@ebc.ericsson.se
mailto:lars.stalberg@lme.ericsson.se
mailto:lars.cederquist@lme.ericsson.se
mailto:ulrika.nyback@lme.ericsson.se
mailto:nils.sundstrom@lme.ericsson.se
mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
mailto:mia.widell@lme.ericsson.se
mailto:kontakten@lme.ericsson.se
mailto:solveig.sjolund@lme.ericsson.se
mailto:suvi.nurmi@lme.ericsson.se
http://inside.ericsson.se
http://wvuw.ericsson.se
mailto:Mia.widell@lme.ericsson.se


4 N Y H E T E R KONTAKTEN NR 17 1999 

Ericssons 
Chatboard 
till Italien 
Ericsson stärker sin ställning 
bland de unga i Italien - landet 
som med över tjugo miljoner 
mobiltelefoner hör till världens 
tyngsta mobiltelefonmarkna
der. På IT-mässan i Milano fick 
Europapremiären för Ericssons 
"Chatboard' stor uppmärk
samhet 

Mikrotangentbordet "Chatboard" 
hade bara visats i Hongkong nägon 
vecka tidigare när det presenterades 
för Europapubliken pä Milanos IT-
mässa "Smau" i slutet av september. 
Mänga samlades i Ericssons mon
ter för att titta närmare pä det lilla 
tangentbordet som används för att 
sända sms-meddelanden och 
e-post. 

"Smau" i Milano är med sina 
490 000 besökare och 2 800 utstäl
lare den näst största IT-mässan i 
Europa efter tyska CeBIT. 

Unga entusiaster 

Det var framför allt de unga besö
karna som var entusiastiska över 
chatboarden, och eftersom Italien 
redan kokar av sms-feber väntas 
tangentbordet bli en succé pä den 
italienska marknaden. 

De unga italienarna tyckte ocksä 
om den nya handsfreetillsatsen 
som ger möjlighet att lyssna på 
FM-radio i stereo mellan samtalen 
- i montern stod flera av dem och 
dansade till musiken medan de 
provade tillsatsen. 

- Vi ser nu att vi har vi skaffat oss 
en helt annan position än vara 
konkurrenter hos de unga kunder
na, inte bara i reklamen utan även 
när det gäller produkterna, kom
menterar Benedetto Condreas, 
marknadschef för Ericsson Tele-
comunicazioni. 

Han är ocksä mycket nöjd med 
företagets framgångar i Italien un
der året. 

- Trots att vi lanserat relativt få 
nyheter jämfört med vara konkur
renter har vi ökat vår marknadsan
del, och enligt marknadsinstitutet 
GFK är vi nu näst störst i Italien. 

Motorola störst i Italien 

Till skillnad från många andra län
der är det Motorola som är det 
största märket i Italien. De var 
nämligen först ut med de riktigt 
små mobiltelefonerna, något som 
italienarna är särskilt förtjusta i, 
men nu sjunker Motorolas mark
nadsandel kraftigt. 

- Vi har också haft framgångar 
med satsningen på egna servicesta
tioner, "service points", i mobilte
lefonbutikerna. De första byggdes 
upp för någon månad sedan, och 
totalt finns det redan 42 stycken på 
plats i butikerna. Samtidigt hör 
många butiksägare av sig för att bli 
exklusiva Ericssonhandlare som 
bara arbetar med våra mobiltelefo
ner. Eftersom vi för närvarande 
koncentrerar oss på att förbättra 
den direkta servicen till kunderna i 
anslutning till kampanjerna, är 
detta förstås väldigt bra, avslutar 
Benedetto Condreas. 

Mats Lewan 

Nätverksanslutna hushållsmaskiner skapar en ny marknad för elektroniska tjänster. Med Electrolux Screenfridge kan användaren till exempel lämna 
elektroniska meddelanden till andra familjemedlemmar. Kopplingen mot Internet sker med Ericssons e-box. Per Crunewald ansvarig för affärsutveckling 
på Electrolux New and Future Business, demonstrerar en prototyp tillsammans med Malte Lilliestråle, från Ericsson Radio Systems. Foto: Peter Nordahl 

Internet för hushållen 
Ericsson och Electrolux har 
bildat ett samägt bolag för 
att utveckla och marknadsföra 
tjänster för det intelligenta 
hemmet Företaget ska till
handahålla nyckelfärdiga 
lösningar som knyter samman 
hemmets utrustning med 
tjänste- och innehållsleveran
törer på Internet 

Samarbetet är ett resultat av både 
Ericssons och Electrolux ambitio
ner att utveckla framtidens nät
verksanslutna hem, där hushålls
apparater kan kommunicera med 
varandra och kan ta emot olika In-
ternettjänster. 

- O m vi kombinerar hushålls
maskiner med tjänster på Internet 
kan vi helt enkelt göra vardagslivet 
mer bekvämt och roligt, säger Mi
chael Treschow, Electrolux VD och 
koncernchef, som presenterade det 
nya samarbetet tillsammans med 
Ericssons VD Kurt Hellström på en 
presskonferens under torsdagen. 

I det nya samägda bolaget kom
bineras Ericssons kunnande inom 
mobilt Internet med Electrolux 
kunskap om konsumenternas krav 
på användarvänlighet i köken. 
Som världens största tillverkare av 
hushållsprodukter bidrar också 
Electrolux med en stor kedja av 

återförsäljare världen över. Erics
son bidrar i sin tur med kontakter 
med olika operatörer. 

- Framtidens intelligenta hem 
skapar ett spektrum av nya möjlig
heter för våra kunder, konsumen
ter, telekomoperatörer och leve
rantörer av elektroniska tjänster. 
Tillsammans med våra andra sa-
marbetspartners, kan vi skapa den
na marknad, säger Kurt Hellström. 

Dagligvaror från pekskärm 

När en vitvaruförsäljare säljer till 
exempel en frys kan han samtidigt 
erbjuda konsumenten övervakning 
av frystemperaturen och automa
tiska, förebyggande underhålls

åtgärder. Användaren kan också 
köpa dagligvaror från en lättan-
vänd pekskärm i köket, som via hu
sets server är kopplad till Internet. 

Ett exempel på en sådan lösning 
är Electrolux så kallade Screenfrid
ge. Det är en prototyp för ett kyl
skåp som har en elektronisk skärm 
på dörren kopplad till Internet. 
Skärmen fungerar som en elektro
nisk anslagstavla för hela familjen 
och här kan användaren beställa 
hem mat, få förslag på matrecept 
och information om exempelvis det 
lokala vädret eller trafiksituationen. 

Kopplingen mellan hemmets in
telligenta utrustning och Internet 
sker med Ericssons e-box. Det är 

en gateway som även 
används av energibolag 
för art ge olika intelli
genta tjänster till hus
hållen. 

- Ytterligare en vä
sentlig del i konceptet 
för det intelligenta 
hemmet är radiokom
munikation mellan oli
ka intelligenta appara-

Ericssons e-box erbju
der en koppling mellan 
hemmets intelligenta 
utrustning och Internet 

ter och e-boxen. Här kan bland an
nat Bluetooth och andra radiolös
ningar användas, beroende på ap
plikationens art och avstånd, säger 
Malte Lilliestråle från Ericsson Ra
dio Systems, som sitter med i det 
nya bolagets initiala ledningsgrupp. 

I ett första steg satsar Ericsson 
och Electrolux tillsammans 70 mil
joner kronor i det nya bolaget. Det 
samägda bolaget ska jobba för en 
öppen standard för kommunika
tion mellan produkter från olika 
vitvaruleverantörer. Bolaget driver 
aktivt standardiseringen av det 
nätverksanslutna hemmet. 

Fältprov under våren 

Under våren startar fältprov av nya 
lösningar i samarbete med TeleDan-
mark. De första kommersiella pro
dukterna kan förväntas inom ett år. 

Det nya bolaget riktar sig i första 
hand till marknaden i Skandinavi
en och norra Europa. 

- Ar 2005 beräknar vi att det finns 
20 miljoner hushåll som har denna 
typ av intelligent utrustning. Vårt 
mål är att ha 4 miljoner av dessa som 
kunder, säger Malte Lilliestråle. 

Nils Sundström 

nils.sundstrom@lme.ericsson.se 

© www.e2-home.com 

Ellemtel läggs ner helt 
I somras beslutades det att 
helt lägga ner Ellemtel, eller 
Ellemtels Utvecklings AB som 
är det formella namnet 

Bolaget, som bildades 1996, ägs till 
hälften av Telia och till hälften av 
Ericsson. Namnet Ellemtel är äldre 
än så, men all tidigare verksamhet 

fördes över till moderbolagen när 
dagens Ellemtel bildades. 

Verksamheten har sedan 1996 
varit kommunikationstjänster för 
telefoni, Internet och multimedia. 

- När nedläggningsbeslutet kom 
fanns det 42 anställda. Idag är 25 
personer kvar i företaget, säger 
Lars-Erik Eriksson, Ellemtels VD. 

Eftersom bolaget varken ingår i 
Telia eller Ericsson överförs inte 
personalen automatiskt utan får 
söka nya arbeten, antingen inom 
ägarbolagen eller hos externa före
tag. 

- De flesta som kom till Ellemtel 
kom från Telia och Ericsson i tron 
om att de var kvar i samma kon

cern och är därför besvikna idag 
om de skulle sägas upp. Idag är de 
varslade, säger Lars-Erik Eriksson. 

Medarbetarna på Ellemtel har 
dock fått en del hjälp från Ericsson 
Career Consulting och Telias mot
svarighet. 

Patrik Linden 
patrik.lindenglme.ericsson.se 

mailto:nils.sundstrom@lme.ericsson.se
http://www.e2-home.com
http://patrik.lindenglme.ericsson.se
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Lyckad nystart i Rumänien 
Genom att vända sig till en 
viss del av marknaden, satsa 
på service och låga samtals
avgifter har den rumänska 
mobilteleoperatören Tele-
mobil fått sitt NMT 450-
system att växa med över 
9 000 abonnenter på tre 
månader. I slutet av året 
räknar man med att ha 
45 000 abonnenter. 

- 1 Rumänien finns ett NMT 450-
system, som togs i drift 1992. När 
operatören Telemobil fick nya 
ägare hade nätet, som nu går un
der namnet SunTel, ungefär 8 000 
abonnenter, servicen var dålig 
och framtiden såg dyster ut. Det 
berättar Ovidiu Iosif, på Ericsson 
i Rumänien, där han är kundan
svarig för SunTel. 

-Marknaden var skeptisk när vi 
presenterade planerna för att sat
sa på NMT 450-systemet, medan 
Ericsson däremot trodde på vår 
affärsplan, säger Diwaker Singh, 
VD på Telemobil. Vi kunde inte 
konkurrera med det GSM-system 
som finns i landet och de stora in
vesteringar som gjorts där, så det 
gällde att hitta en egen nisch. 

Småföretagare i målgruppen 

Den del av marknaden som SunTel 
vänder sig till, enligt Diwaker 
Singh, är små och medelstora före
tag vilket i det här fallet är enmans-
bolag och andra småföretagare. 
När det "nygamla" NMT-systemet 
lanserades i maj skedde det i 
mindre skala och där personliga 
kontakter var viktigast. 

Innan dess hade SunTel presen
terats som det företag som har den 
mest prisvärda mobiltelefonen i 
Rumänien. Företaget har också 
satsat på LEMS-terminaler och 
den teknologi, som följer med 

Fr v Diwaker Singh, VD på Telemobil är mycket nöjd med utvecklingen av NMT 450-systemet i Rumänien. 
I mitten Thomas Lundin, chef för Ericsson i Rumänien och bredvid honom Ovidiu Iosif, Ericssons kundan
svarige för SunTel. Foto: Lars Åström 

dessa telefoner, som tillverkas av 
Tellit, ett företag i Storbritannien. 
En del i satsningen på service är att 
trasiga telefoner genast byts ut på 
de försäljningsställen som företa
get har. 

Service är som sagt mycket vik
tigt och SunTel är den första mo
bilteleoperatör i Rumänien, som 
erbjuder 24 timmars service. När 
Telemobil tog över NMT-systemet 
gjordes tekniska investeringar 
bland annat för att förbättra tal
kvaliteten. Förutom Bukarest sat
sade man på ytterligare två städer. 

Lanseringen som Rumäniens 
mest prisvärda mobiltelefonservi

ce lever SunTel upp till genom att 
ha en tariff, som ligger 30 till 40 
procent under GSM. 

Halvminutstaxa 

Medan GSM-abonnenterna beta
lar för varje minut, debiteras 
NMT-abonnenterna för var 30:e 
sekund. SunTel-abonnenterna 
har också möjlighet att spara oan
vända minuter i en tidsbank. 

- 1 maj när vi startade var den 
genomsnittliga samtalstiden 4,5 
minuter och i augusti hade den 
ökat till 6 minuter, berättar Diwa
ker Singh. 

Han tror på fortsatta framgångar 

för NMT 450 i Rumänien och när
mast gäller det att öka kapaciteten i 
Bukarest och lansera mobiltelefon
nätet i den övriga delen av landet. 
Att systemet kommer att ha 45 000 
abonnenter i slutet av 1999 räknar 
han med. Han är också övertygad 
om att NMT 450 inte alls är ett 
system som spelat ut sin roll. Tvärt
om finns det en stor marknad som 
väntar. Först för NMT 450, som ef
ter några år digitaliseras och blir 
GSM 400, ett system som har stor 
yttäckning samt den digitala tekni
kens alla fördelar. 

Gunilla Tamm 

gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

N MT-operatörer 
förordar GSM 400 
Majoriteten av NMT-operatö
rerna förordar GSM 400 som 
teknik för digitalisering av 
NMT 450. Det framkom under 
ett möte med NMT-operatö-
rernas samarbetsorganisation 
NMT MoU i SA Petersburg i 
början av oktober. 

Under mötet presenterades teknis
ka utvärderingar av de tre föreslag
na digitala versionerna av NMT. 
GSM 400 och CDMA 450 uppfyller 
de krav som operatörerna har på 
ett digitaliserat NMT-system, och 
NMT MoU vill att dessa system vi
dareutvecklas till kommersiella 
lösningar. Däremot godkändes inte 
förslaget D-NMT, som anpassats 
till en Tetra-variant. 

De två föreslagna digitala tekni
kerna täcker operatörernas olika 
behov, enligt NMT MoU, och det 
är nu upp till de enskilda länderna 
att fatta beslut om hur man vill di
gitalisera NMT. Majoriteten av 
operatörerna i NMT MoU föror

dade dock GSM 400, som föresla
gits och specificerats gemensamt 
av Ericsson och Nokia. 

Ericsson och Nokia demonstre
rade nyligen tillsammans upp
koppling av samtal i ett testsystem 
för GSM 400 under ett operatörs
möte i Budapest. 

- Vi räknar med att GSM blir 
lösningen i de flesta länder där 450 
MHz-frekvenser finns tillgängliga. 
Vi kan dock inte slå oss till ro och 
tro att detta ska hända av sig självt. 
Lucent och Qualcomm, som tagit 
fram CDMA 450, är mycket ag
gressiva på våra marknader. De ser 
CDMA 450 som en möjlighet inte 
bara för 450 MHz-bandet, utan 
också som ett steg mot framtida af
färer för den tredje generationens 
mobilsystem i till exempel Europa, 
säger Olle Ljungfeldt, chef för 
Ericssons enhet NMT och TACS 
som ansvarar för GSM 400-projekt-
kontoret. 

Nils Sundström 

Mobilnätet ökar 
stort i Japan 
Den snabba ökningen av 
mobiltelefonanvändare 
i Japan fortsätter. 

Ericssons kund, J-Phone, 
har nu över sex miljoner 
abonnenter i sina nät som 
täcker hela landet 

Ericsson har sex kunder i Japan 
som ingår i företagsgruppen 
J-Phone, som nyligen bytt namn 
från det tidigare Digital Pho-
neGroup/Digital Tu-Ka Group. 

- V å r PDC-verksamhet fort
sätter att gå mycket bra och 
abonnenttillväxten är stabil hos 
J-Phone. Vi räknar med att 
tillväxt kommer att ske med yt
terligare en miljon inom de när
maste fem till sex månaderna, 
säger Ingemar Blomqvist, chef 
för PDC system. 

Även om det fortfarande är tal 
som är viktigast i mobiltelefo
nen, växer de japanska abon
nenternas intresse för olika ap
plikationer. Ericssons kunder 

var först ut med SMS, Short 
Messaging Service, i Japan. Till 
tjänsten har man lagt olika app
likationer, såsom SkyMelody 
och SkyWeb. Tidigare var priset 
den viktigaste konkurrensfak
torn, men nu är det i stället möj
ligheten att använda olika appli
kationer som spelar störst roll 
när det gäller att locka abonnen
ter. 

Totalt finns det idag 45 miljo
ner mobilteleabonnenter i Japan 
och av dessa är det 57 procent 
som är anslutna till Japans och 
världens största mobilteleopera
tör NTT DoCoMo. Detta företag 
är också kund till Ericsson ge
nom leveranserna av MDE bas
stationer. 

För ett tag sedan ökade Voda-
fone Airtouch sin ägarandel i 
J-Phone genom att förvärva 
Cable & Wireless andel i före
tagsgruppen. 

Gunilla Tamm 

Globala fältförsök 
med GPRS 
>• Ericsson har skrivit avtal med 45 
operatörer över hela världen om att 
leverera testsystem för GPRS. GPRS 
(General Packet Radio Services) är 
första steget mot tredje generationens 
mobiltelefoni, och möjliggör bland 
annat mobilt Internet. 

Systemen - som ska levereras till 
operatörer i Nord- och Sydamerika, 
Asien och Oceanien samt Europa -
inkluderar infrastruktur, terminaler 
och applikationer. 

Ericsson skrev i januari 1999 det 
första kontraktet någonsin för GPRS-
system. 

Nytt kontrakt 
med China Unicom 
>• Ericsson ska bygga ut den kinesis
ka mobiloperatören China Unicorns 
GSM-nät i Sichuanprovinsen. Kon
traktet värderas till 450 miljoner kro
nor. Provinsen har över 70 miljoner 
invånare, av vilka 680 000 ska betjä
nas av det färdigutbyggda nätet. Ar
betet ska vara utfört i februari 2000. 

Under 1999 har Ericsson slutit avtal 
värda 1,475 miljarder kronor med 
China Unicom. 

Shandong MCC 
väljer Ericsson 
>• Shandong MCC, kinesisk mobil
operatör i provinsen Shandong, har 
valt Ericsson för att bygga ut dess 
GSM-nät. I ordern, värderad till 840 
miljoner kronor, ska nätet byggas ut 
till att omfatta 3,8 miljoner abonnen
ter. Det nya nätet ska stå klart i april 
2000. Shandong MCC har också avi
serat utbyggnad av nätet med ytterli-
gar 500 000 abonnenter, också det 
med Ericssons hjälp. 

Shandong MCC är en avknoppning 
från Shandong Post 8c Telecommuni
cations Administration, som Ericsson 
samarbetat med sedan 1995. 

Nytt program 
för optioner införs 
>• Ericssons styrelse har lagt fram 
förslag på ett nytt optionsprogram för 
åren 2000 till 2002. Det vänder sig till 
cirka 5 000 anställda i USA och cirka 
2 000 anställda i övriga världen. 

Under denna period ska 20 miljo
ner optioner delas ut, av vilka den 
största delen, 14,3 miljoner, delas ut 
under det första året. 3,8 miljoner ska 
delas ut år 2001 och lika många året 
efter. För att kunna genomföra op
tionsprogrammet krävs aktieägarnas 
godkännande och därför är ett extra 
aktieägarmöte planerat att hållas den 
4 november. 

BT beställer nästa 
generations växlar 
> Engelska BT har beställt utrust
ning från Ericsson till ett värde av 180 
miljoner US dollar. 

Detta är andra delen i det stora 
ramavtal som skrevs i januari i år och 
gäller nästa generations televäxlar, 
"Next Generation Switching", NGS. 
Dessa kommer att göra BTs telenät i 
England till Europas första kombine
rade bredbands/smalbandsnät med 
möjlighet till tal, Internet, data och 
multimediatjänster. 

mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
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Frankt om trygghet 
och outsourcing 

• m n 

När ska dessa omorganisa
tioner ta siut? Varför måste 
vår enhet outsourcas? Be
höver vi alla dessa konsul
ter? Så lät några raka frågor 
som Kurt Hellström ställdes 
inför när han träffade Erics
sons fackliga företrädare 
inom EU. 

Varje år träffar Ericssons kon
cernledning representanter för 
verksamheten inom EU till en 
tvådagars dialog om aktuella frå
gor. Detta har pågått i fem år och 
i år hölls mötet i Stockholm. Ett 
trettiotal representanter för de 
EU-länder där Ericsson har 
verksamhet med minst 150 an
ställda, samt Norge, och Kroati
en som observatör, deltog. I all
mänhet sänder länderna fackliga 
representanter, men det kan lika 
gärna vara någon annan som har 
personalens förtroende. 

Huvudämnet blev förstås de 
stora förändringar som bran
schen och Ericsson är utsatta för. 
VD Kurt Hellström gav först en 
analys av marknadsläget och den 
nya organisationen och fick se
dan svara på frågor. 

Nödvändigt 
José Antonio Fragoso och Maria 
Carmen Ferreras från Spanien 
målade upp bilden av hur en all
män osäkerhetskänsla sprider 
sig över Europa. Och i Spanien, 
som är en nyckelmarknad för 
Ericsson, planeras ytterligare 
personalnedskärningar, trots att 
verksamheten går bra. 

Kurt svarade att Ericsson fak
tiskt växer i Europa, men att det 
finns problem och att det gäller 
att vidtaga åtgärder i god tid. 

- Vi måste förändra i takt med 
omvärlden och det kommer vi att 
fortsätta med. Det finns inget val 
om vi ska överleva. Och just Spa
nien ser jag som ett välskött bolag 
som är starkt, tack vare en bra 
ledning som vidtar åtgärder i tid. 

Giuseppe Pavinato från Italien 
tog upp frågan om det stora an
talet konsulter, trots att det skärs 
ner i övrigt. 

Kurt höll med om att Ericsson 
har regler om att i möjligaste 

När Ericssons VD Kurt Hellström mötte fackliga representanter från Ericssonbolagen inom EU fick han 
en hel del frågor om omstruktureringen och outsourcing. Foto: Matthew Tapsell 

mån undvika konsulter, som ar
betar lång tid utan att vara an
ställda, men att koncernen inom 
vissa områden saknar kompe
tens och att den måste fås till 
varje pris. 

Rätt folk 
I dagsläget är det brist på kom
petent personal på marknaden 
och det gäller att placera verk
samhet och forskningsarbete på 
platser där kompetensen finns. 
Till exempel i Milano, där den 
rätta kunskapen fanns för arbete 
med radiolänken MINI-LINK1. 
- Nu gäller det inte att hitta ar
betsuppgifter till vår personal 
utan personal till det arbete 
som måste utföras, tillade Erics
sons personaldirektör Britt 
Reigo. 

Frågor om kärnverksamhet 
och outsourcing ställdes av Mac 
Hawes och Lee Turner från Stor

britannien och de fick svaret att 
Ericsson inte outsourcar forsk
ning, men att man måste vara 
beredd på att där mer samarbeta 
med andra. 

Utnyttja resurser 

Att ekonomiskt kunna motivera 
och mäta fördelen med olika 
outsourcing-åtgärder är angelä
get. Men det är inte alltid så en
kelt, eftersom mycket sker för 
framtiden och inte för aktuella 
behov. 

- Varför outsourca en verk
samhet med skicklig personal 
som kan Ericsson, när Ericsson 
samtidigt har behov av kompe
tent personal, frågade Lee Tur
ner. Varför inte utnyttja de re
surser som finns? 

Kurt Hellström menade att 
problemet är svårare än så. Den 
kunskap som krävs är ofta så 
speciell att det gäller att "damm

suga" universitet och högskolor 
på rätt personer. 

Andra frågor som diskutera
des var Ericssons "skamfilade" 
image och ryktet om att Enter
prise ska säljas. Ett rykte som av
färdades som utan innehåll. 

- Frånsett sakfrågorna var det 
viktigaste här att representanter
na fick träffa den nya ledningen, 
säger Göran Whitlock, som varit 
med sen starten 1995 och är ord
förande i arbetsutskottet. 

- Det här är den största och 
faktiskt enda riktiga informa
tionskanalen på Europanivå och 
den har nu hittat sina former 
och deltagarna har lärt känna 
varandra. Vi försöker få de valda 
representanterna att stanna någ
ra år för att få kontinuitet på ar
betet. 

Lars Cederquist 
lars.cederquist@lme.ericsson.se 

Lugna kunder i Brasilien - inför 2000 
Runt hela världen håller Ericsson 
kontinuerligt kontakt med sina 
kunder om planeringen inför 
millennieskrftet och hur beredskaps
planeringen utvecklas. I Brasilien sam
lade Ericsson sina stora kunder 
tidigare i höst för att informera dem 
om hur Ericsson angriper problemet 
Där fanns bland andra; Telefonica, 
TESS, ATL, Embratel och CTBC. 

Kunderna är nöjda med Ericssons arbete och 
tacksamma för att man gör dem delaktiga i 
Ericssons arbete kring millenniefrågorna. 

Det är nödvändigt med kontakt för att ve

ta hur Ericsson planerar, säger Wagner Car-
rijo från CTBC Telecom. 

- Vi förhandlar med alla stora leverantörer 
och känner att Ericsson ligger i täten, säger 
Edson José Carluccio från Telefonica. 

Ericsson i Brasilien vill ha en god kontakt 
med dem som är beroende av att produkter
na fungerar. 

- överraskningar kommer att komma, 
därför är det viktigt att vi gör så mycket som 
möjligt i förväg tillsammans med våra kun
der för att eventuella konsekvenser ska bli så 
små som möjligt, säger Timo Aaltonen från 
Ericsson i Brasilien. 

- Syftet med mötet och hela millenniepro-

jektet är att försäkra våra kunder att Ericsson 
kan hantera eventuella problem som kan 
uppstå i samband med millennieskiftet, sä
ger Eduardo Gosling, millenniesamordnare 
på Ericsson i Brasilien. 

Ericsson har jobbat med millenniefrågan på 
allvar sedan 1998. Händer det något allvarligt 
kring nyår är det betydligt värre än ert vanligt 
fel som kan uppstå. Normalt sett om det upp
står problem så är det en kund som ringer. Om 
det händer något i samband med millennie
skiftet är det alla på en gång som ringer. 

Patrik Linden 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

Y2K-arbetets 
gökunge 
Svante Nagy är en av alla dem som 
arbetar med millennieförberedelser-
na på Ericsson. Han ifrågasätter alla 
rapporter som krävs in från alla möj
liga håll. Han menar att antalet väx
er lavinartat 

- Att ifrågasätta Y2K:s rapportering inom 
Ericsson, det är väl som att svära i kyr
kan, men jag tänker ändå sticka ut hakan. 
Min erfarenhet av millenniearbetet efter 
ett år som koordinator på en utvecklings
enhet med drygt hundra anställda, är föl
jande: 

GENOMFÖRANDET GÅR BRA. Mi l lennie-

problemet har genomgående tagits mycket 
seriöst av alla de som blir involverade i det 
praktiska arbetet. 

Stötestenar som funnits har effektivt 
rensats bort, bytts ut eller korrigerats. 
Produkttester, specifikationer, avtal med 
mera har skötts snabbt och med hög prio
ritet. Efter hårt arbete under vinter och 
vår känner vi oss nu vara väl förberedda 
för de insatser som återstår. 

RAPPORTERINGEN VÄXER LAVINARTAT. Bilden 
förefaller spegelvänd på högre nivåer in
om Ericsson. Under andra halvåret 1999 
har paniken startat. Det förefaller mig som 
om många av dem som begär rapporter 
och utfärdar direktiv är dåligt medvetna 
om hur verksamheterna ser ut för de en
heter man ställer krav på. 

Kraven vandrar nedåt och sprids i ett 
antal mellanled med pyramidspelseffekt. I 
slutledet uppstår något som i det militära 
kallas för "eldpanik", alla skjuter men ing
en ser målet! Man tycker sig ha gjort en in
sats men resurserna har slösats bort med 
mycket magert resultat. 

MINA REGELBUNDNA RAPPORTER (för da
gen fem olika typer) ska idag sändas till tio 
olika personer utanför den egna enheten. 
Till detta tillkommer ett stigande antal en-
gångsrapporter till personer som dyker 
upp från höger och vänster. 

Jag hoppas verkligen att de enorma re
surser som stoppas in i 2000-arbetet hu
vudsakligen läggs på praktiskt arbete, men 
utifrån mitt "grodperspektiv" i organisa
tionen förefaller det som om rapporte
ringsarbetet börjar bli en gökunge som tar 
kraft från huvuduppgiften. 

KOLLEGER INVOLVERADE I Y2K-ARBETET, 

tänk på följande: 
• Splittrade rapporterings- och ordervä

gar gör att vi slösar kraft. Renodla infor
mationsflödena. 

• Ändra inte rapporteringsrutiner utan 
extremt goda orsaker. Högre detaljupp
lösning är inte samma sak som tydligare 
eller riktigare information, anpassa kra
ven till det nödvändiga. 

• Detaljstyrning kräver mycket god insikt 
i den dagliga verksamheten. Eftersträva 
målstyrning och erbjud gärna verktyg 
och praktiska insatser som underlättar 
arbetet för oss på golvet! 

Svante Nagy är Y2K coordinator på 
Center för Wireless Internet Integration 

mailto:lars.cederquist@lme.ericsson.se
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•BRANSCHNYTTI 

Mobiltelefon 
för medvetna 
>• Nokia visade en ny modetele
fon, Nokia 8210, som riktar sig 
till trendmedvetna personer i 
åldrarna 15 til] 35. Telefonen vi
sades för första gången på en mo
devisning i Paris tillsammans 
med Kenzo för ett par veckor se
dan och visades också på Tele-
com99 i Geneve. 

Telefonen ska vara ett uttryck 
för användarens personlighet 
och är lika personlig som ett par 
glasögon eller kläder, säger 
Kenneth Katter, produktmark
nadschef på Nokia. 

Telefonen väger 79 gram och 
lanseras först i de trendsättande 
storstäderna i Europa och Asien. 
Det är en dualbandtelefon för 
GSM 900 och 1800-banden och 
har inbyggd antenn och röststyr
ning. 

Trådlöst Internet 
hett på mässan 
> WAP och trådlöst Internet är 
inne. Precis som Ericsson visade 
många av konkurrenterna upp 
vad de har på området. 

Motorola, till exempel, visar 
en ny smartphone, P1088, med 
så kallad touchscreen, det vill sä
ga användaren kan skriva direkt 
på skärmen. Det är världens 
första smartphone som stödjer 
javateknik för att få tillgång till 
Internet, enligt Motorola. Tele
fonen ska komma ut på markna
den under första kvartalet nästa 
år. 

Motorola erbjöd också tillsam
mans med Phone.com en WAP-
tjänst på mässan. Via Motorolas 
P7389 kunde besökare på mäs
san läsa nyheter, e-post och in
formation från särskilt framtag
na WAP-sidor. 

Cisco och FN 
hjälper via nätet 
>• Världsartister som Bryan 
Adams, Sheryl Crow, The Eu-
rythmics and David Bowie höll 
den 9 oktober, i samband med 
öppningen av Telecom99, en 
Netaid-konsert i New York, Lon
don och Geneve för att samla in 
pengar till världens behövande. 

Konserten sändes direkt av 
BBC, MTV och radiostationer i 
132 länder världen över, samt via 
Internetportalen Netaid, som 
Cisco och FN startat. Portalen 
kan hantera 125 000 samtidiga li-
ve-sändningar och tusen penga
transaktioner per sekund värl
den över. 

Solectron - ett okänt 
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världsföretag 
Solectron är en av Ericssons 
viktigaste leverantörer. Det är 
också en ny sorts superunder
leverantör, som i grunden för
ändrar tillverkning inom 
elektronikindustrin. Solectron 
är inte bara en banbrytare i 
detta segment utan fortsätter 
att sätta trenderna globalt 
Idag är det världens största 
kontraktstillverkare för 
elektronik med årliga intäkter 
på 8,46 miljarder dollar och 
med 37 000 anställda i världen. 

Varje dag produceras 12 000 
kretskort i partier på mellan 50 och 
2 000 stycken. Trots detta är So
lectron ett okänt företag för de all
ra flesta mestadels på grund av att 
man inte har några egna varumär
ken. För att få veta vad som ligger 
bakom framgångarna träffade 
Kontakten Koichi "Ko" Nishimura, 
VD och koncernchef för Solectron 
med huvudkontor i Silicon Valley i 
Kalifornien. 

- På Solectron kommer kunden 
allra först. Om Ericsson lyckas, då 
har vi också lyckats. Ericsson har 
varit i telekombranschen länge och 
jag tror att er styrka finns i det in
tellektuella kapitalet och pålitlig
heten. När världen blir allt mer be
roende av datatrafik är pålitlighet 
avgörande, säger Koichi Nishi
mura. 

När mycket av tekniken blir hyll-
varor är det svårt att konkurrera 
med priset, menar Koichi Nishi
mura. 

- När priset för standardteknik 
sjunker med en procent per vecka 
är det inte svårt att förstå vad det 
betyder för lagerkostnader, säger 
Koichi Nishimura. 

- När jag kom till Solectron 1988 
var det tydligt att det behövdes nå
gon form av vertikal integration i 
supply-kedjan för maskinvaruleve
rantörer inom IT-sektorn. 

Tekniken blir hylrvaror 

- Företag som Ericsson gjorde allt 
själva inom det egna företaget och 
samtidigt sålde man produkter 
globalt med allt kortare livscykler. 
Kunder för tidskritiska produkter 
vill ha dem i rätt tid på rätt plats; 

billigare, bättre och snabbare. De 
vill köpa dem som lagervaror och 
finns de inte färdiga går de någon 
annanstans. Det är lätt att fundera 
på vad det är för sorts tokiga män
niskor tills man inser att man själv 
är en av dem. 

När man säljer produkter som 
snabbt blir gamla finns det be
gränsningar för vad man hinner 
med. Dygnet har bara 24 timmar 
oavsett om man har de bästa me
darbetarna och gott om pengar. 

- Det är därför det är viktigt att 
veta vad som är ens kärnkunnan-
de. Man måste vara benägen att 
bygga horisontella relationer med 
jämlika. Det är som ett stafettlopp. 
Någon ska springa det där extra 
varvet för ditt lag och alla vill vara 
med i det bästa laget, säger Koichi 
Nishimura. 

Tidskritisk marknad 

Solectrons företagsidé är att förse 
elektronikproduktföretag inom 
IT-branschen med snabbhet, flexi
bilitet och den kvalitet som krävs 
för att kunna tillverka produkter 
till lägsta möjliga kostnad och sälja 
dem med vinst på en tidskritisk 
marknad. Solectrons kärnverk
samhet finns inom tillverkning och 
tillhörande tjänster. 

Koichi Nishimura berättar att en 
vanlig dag ändrar kunderna två 
tredjedelar av sina order. 

- Antingen vill de ändra kvanti
teten, tillverkningsprocessen, eller 
också vill de ha något helt annor
lunda. Därför är det mycket viktigt 
att vi är flexibla och tillgängliga. 

Arbetande kapital 

- Det är mitt jobb att se till att det 
finns tillräckligt med kapital för att 
vi ska kunna arbeta effektivt och 
leda utvecklingen mot en stabil le
verantörskedja. En kontraktstill
verkare måste ha en fläckfri finan
siell historia. 

Branschen växer med 50 procent 
per år så det är en grannlaga upp
gift att inte bara frigöra det arbe
tande kapitalet som behövs för att 
fiansiera Ericssons lagerhållning 
utan även dess tillväxt. 

- Det är viktigt att kapitalmark
naden förstår hur vår verksamhet 

^ ^ På Solectron kommer 
kunden allra först. 

0m Ericsson lyckas, 
då har vi också lyckats 

fungerar och att det finns flera 
konkurrerande kontraktstillverka-
re. Om vi vore det enda företaget så 
skulle de flesta elektroniktföretag 
nog inte våga satsa på oss, säger 
Koichi Nishimura. 

Anställda på Solectron kallades 
förut för, "board stuffers" (krets-
montörer). Idag är uppgifterna 
mer komplexa så som integrerad 
design och tillverkning och att ta 
hand om hela leveranskedjan fram 
till slutkunden. För tio år sedan 
fanns Solectron bara på en plats i 
Silicon Valley. Idag har företaget 27 
anläggningar över hela världen. 

Krävande bransch 

- Vi verkar i en krävande bransch 
och vår viktigaste tillgång är vår 
personal. Många av våra anställda 
hade inte tillräckliga kunskaper 
när de kom hit men de hade rätt at
tityd. Solectron värdesätter per
sonalens kulturella bakgrund. 

Solectrons multikulturella led
ningsgrupp ger en bra bild av den
na tanke. Förutom Koichi Nishi-
muras egen japansk/amerikanska 
bakgrund består koncernledning
en av ytterligare en japansk ameri
kan, en vit amerikan och tre kine
ser samt en medlem från Storbri
tannien och en från Iran. Styrelsen 
har också skiftande kulturell bak
grund med asiatiska och vita ame
rikaner, en japan och en tysk. 

- Våra anställda vet att männi
skor är olika, att jorden är rund och 
att klockan inte stannar bara för att 
de går hem från jobbet. De vill få 
chans att visa vad de går för och är 
beredda att både jobba hårt och va
ra lyhörda. Man kan komma långt 
genom att lyssna, säger Koichi 
Nishimura. 

- Vi må ha de bästa verktygen, 
den bästa tekniken och de bästa 
metoderna, men ingen är fullkom
lig. Det finns alltid något som kan 
bli bättre. Toku (förtjänster) och 
Tokuzumi (samlade förtjänster) är 
värderingar som min farmor trod
de på och som gjorde intryck på 
mig. Hon sa att Toku är något vi 
föds med, men om vi utnyttjar 
dem tar de slut. De måste ständigt 
fyllas på. Vi talar om dessa princi
per med vår personal, säger Koichi 
Nishimura. 

- Man finns därför att någon an
nan har fyllt ens kopp. Se till att fyl
la någon annans och på så sätt åter-
fyll din egen. Om man gör så åt si
na kunder, sina anställda, samhäl
let och åt ägarna så kommer man 
att lyckas, avslutar Koichi Nishi
mura. 

Sue Anne Moody 

Genom en effektiv produktion har Solectron 
kontraktsproduktion för elektronikföretag. 

blivit ett stort namn inom Koichi "Ko* Nishimura, VD och koncernchef för Solectron. Foto: Sue Anne Moody 

Global ^ allians med Ericsson 
Från det första köpet 1997 av 
Ericssons fabrik för mönster
kort i Brasilien och senare en 
enhet i Norrköping har sam
arbetet mellan Ericsson och 
Solectron utvecklats från en 
ren underleverantörsstatus till 
en strategisk global allians. 

Solectron erbjuder avancerad pro
duktionsteknik för en stor mängd 
produkter åt Ericsson. Allt från 
kretskort till AXE 510, mobiltele
foner och radiobasstatioer till mon
tering av delar för ANX, Diamux, 
Access 910, WDM och SHD 16. 

ERICSSON 

UTBILDNINGSNYTT 

RATIONAL UTBILDNING 

UTBILDNINGSNYTT 

- Syftet med vårt samarbete är 
att snabbare och billigare få ut vå
ra produkter på marknaden och 
till kunderna, säger Börje Ju-
nestrand, som på koncernnivå an
svarar för kontakten med So
lectron. 

Idag tillverkas Ericssonproduk
ter på tolv olika Solectronanlägg-
ningar i Europa, Nord- och Syd
amerika och Asien. Det senaste 
tillskottet i Solectrons Ericsson
portfölj är tillverkning av produk
ter för CDMA-infrastruktur för 
Ericsson Wireless Communica
tions, tidigare Qualcomm. 

Samtidigt som Ericsson blivit en 
nyckelkund för Solectron har 
Ericsson utnämnt Solectron till en 
strategisk partner. Bägge företagen 
har representanter på ledningsnivå 
som ser till att samarbetet fungerar 
väl. 

Både Ericsson och Solectron har 
etablerat infrastrukturer för sitt sa
marbete. Ett "Customer Focus 
Team" på Solectron, respektive en 
"Alliance Steering Team" på Erics
son sköter den dagliga kontakten 
mellan företagen. 

Solectrons starka globala ställ
ning som inköpare används för att 

pressa priserna. Att sänka mate
rialkostnaderna har varit nyckeln 
till lägre totala kostnader. 

Varje kvartal ser vi vad vi betalar 
för material och tjänster. Vi tittar 
också kontinuerligt på designpro
cesser för att hitta möjliga förbätt
ringar, säger Börje Junestrand. 

Solectrons tidiga inflytande över 
komponentval och minskad lager
kostnad samt med flexibel tillverk
ningskapacitet har sänkt våra kost
nader med cirka 20 procent, avslu
tar Börje Junestrand. 

Sue Anne Moody 

Frank Meehan, Ericssons ansvarige för femte licensens operatörer i 
England, med Andrew Jelley, chef för UMTS-enheten på Energis. 

Foto: Gunilla Tamm 

Energis söker 
3G-licens 
När de fem licenserna till 3C 
auktioneras ut i Storbritanni
en ska en av dem gå till ett 
företag som idag inte är verk
samt inom mobiltelefoni. 
Energis är just ett sådant 
företag och som nykomling 
i branschen ställer man speci
ella krav på den leverantör 
man kommer att välja. 

"Greenfield UMTS Operators" 
kallas de företag som inte har nå
gon erfarenhet av att vara mobilte
leoperatörer. På svenska torde det 
vara "nykomlingar". För dessa fö
retag gäller andra drivkrafter än för 
de redan etablerade mobilteleope
ratörerna. 

På UMTS Sales & Marketing Se
minar, som arrangerades av Erics
son i slutet av augusti i Stockholm, 
framträdde som representant för 
"nykomlingarna" det engelska fö
retaget Energis. De har ett fast pri
vat telenät, med flera olika kunder, 
bland dessa finns till exempel BBC. 
De är också verksamma inom In
ternet och var först i Storbritanni
en med att starta en gratis Inter-
nettjänst, "Freeserve". Företaget, 
som nyligen introducerades på den 
engelska börsen, satsar på att kom
ma in i Europa och köpte för ett tag 
sedan den europeiska delen av 
Unisource. 

Energis, startade 1993, har 1 130 
anställda och omsättningen för
väntas i år växa med 71 procent. 
Strategin är att inte ha så många 
anställda medarbetare utan i stället 
ingå partnerskap med olika företag 

och att outsourca så mycket som 
möjligt. 

- Idag arbetar vi med fast telefo-
ni, men tror att framtiden finns in
om mobil kommunikation och 
hoppas därför få en av licenserna. 

- Vi behöver en partner, som 
förstår vad vi behöver och kan ge 
oss kompletta lösningar, säger 
Andrew Jelley, chef för UMTS-en
heten på Energis. 

Andra krav som Energis ställer 
är snabba leveranser, bred produkt
portfölj och en kundansvarig som 
jobbar med alla leverantörens pro
dukter. Andrew Jelley betonar ock
så hur viktigt det är att den kund-
ansvarige har gehör in i sin egen 
organisation. 

Frank Meehan är ansvarig för 
femte licensens operatörer i Eng
land och har mycket täta kontakter 
med Energis från sin arbetsplats på 
Ericsson i Guildford. 

- Kraven och önskemålen de 
ställer på sin leverantör omfattar 
mycket mer än vad vi är vana vid 
från de traditionella mobiltele
operatörerna, säger han. Energis 
vill ha en "prime contractor" som 
inte bara ska leverera produkter 
och bygga upp ett nät utan också 
sköta drift, kundservice och ta 
hand om underleverantörerna. 

När licenserna för 3G auktione
ras ut i Storbritannien, troligen i 
mars nästa år, ligger Energis myck
et bra till att få den eftertraktade 
femte licensen. 

Gunilla Tamm 
gunilla.tamm@lme.ericsson.se 

Nu erbjuder Ericsson Business Consulting Rational utbildning med Ericsson lärare till mycket bra villkor. 
Vi har både schemalagda tillfällen och företagsanpassade lösningar. 

Bokning och info på: http://SWIMtraining.ericsson.se 

il Vi häller vad ni har lovat 
Tidskritiska och informationskritiska lösningar för krävande 
kommunikationssystem. 
Från en konsult som alltid befinner sig på kundens våglängd. 

COMMUNICATOR 
KONSULTER INOM KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 

Stockholm, Uppsala, 
Göteborg och Malmö. 

www.communicator.se 

http://Phone.com
mailto:gunilla.tamm@lme.ericsson.se
http://SWIMtraining.ericsson.se
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Antalet användare av tredje generationens mobilnät kommer att växa lavinartat och 
betydligt fortare än Ericsson tidigare trott. Det framgick av Ericssons nya prognos som 
presenterades vid företagets presskonferens i förra veckan på Telecom99 i Geneve. 

Te1ecom99 - en stor 
succé för Ericsson 

Ericssons presskonferens under Telecom99 var välbesökt Frågorna till VD Kurt Hellström rörde mest WAP och Ericssons telefoner. 
Foto: Lars Aström 

E ricsson förespår att antalet 3G-an-
vändare är över 120 miljoner år 2004, 
vilket är 70 miljoner fler än tidigare 

prognoser visat. Även prognosen för använ
dare i vanliga mobiltelenät har justerats upp. 
Antalet mobiltelefonanvändare kommer att 
vara en miljard redan år 2003, istället för 
2004. Dessutom väntas 400 miljoner, 50 mil
joner fler än tidigare, använda mobila da
tatjänster. 

- Trafiken i näten ökar också. På vissa 
marknader ökar trafiken med 15 till 20 pro
cent per månad och det är naturligtvis bra 
även för Ericsson, sa VD Kurt Hellström på 
presskonferensen. 

Han menar att den största pådrivande fak
torn framöver är mobilitet. Människor ska 
kunna kommunicera var som helst, när som 
helst, oberoende av vilken terminal använda
ren för tillfället har tillgång till. Informatio
nen ska också vara personifierad, helt enligt 
egna önskemål. 

Behålla förstaplatsen 

Ericssons mål är att försvara sin ledande 
ställning inom trådlösa system. Här är före
taget redan idag nummer ett. Ericsson ska 
återigen öka sina marknadsandelar på termi
nalsidan. Företaget är idag trea efter Nokia 
och Motorola, men ska bli en av de två störs
ta. Dessutom ska Ericsson vara nummer ett 
inom tredje generationens mobilsystem. Fö
retaget har här en mycket stark position. 
NTT DoCoMo har valt Ericsson till en av si
na viktigaste partners när det gäller att bygga 
tredje generationen. 

- Ericsson kommer att introducera nya 
produkter i allt snabbare takt, sa Kurt Hell
ström. 

Stort WAP-intresse 

Frågorna från pressen rörde mest WAP och 
Ericssons telefoner. Bland annat undrade en 
journalist om R380 är försenad. 

- På CeBIT sa vi att de första R380 telefo
nerna kommer ut på marknaden i december. 
Det står vi fast vid. Större volymer kommer 
under första kvartalet nästa år, sa Johan Si-

- Aldrig har en Ericssonmonter på Telecom i 
Geneve haft så många besökare som denna. 
Det är ett enormt tryck, säger Sten Yondt, 
projektledare för Ericssons medverkan på 
Telecom99. 

- Jag tror att kunder och mediarepresen
tanter ser hur Ericsson förändras. Vi har kla
rare gemensamma budskap om vad vi står 
för. Dessutom har vi ett bra utbud av termi
naler och tillbehör. 

berg, chef för affärssegment Konsumentpro
dukter inom Ericsson. 

Vad är viktigast, att behålla marknadsande
larna eller marginalerna på terminalsidan? 

- Vi har behållit våra volymer, men på be
kostnad av marginalerna. Men eftersom vi 
har behållit volymerna, har vi också behållit 
våra kanaler. Med våra nya modeller, som 
har tagits emot mycket väl, kommer vi nu 
kunna förbättra våra marginaler, sa Kurt 
Hellstöm. 

Ericsson har lanserat en mobil portal. Är det 
Ericssons strategi att bli portal- och innehålls
företag? 

Den nya mp3-spelaren, FM-radion och 
chatboard lockar till sig kunder. Spel och 
mobilt Internet lockar också. Det är en ny si
da av Ericsson, som visas upp. 

Det stora intresset visade sig inte minst ge
nom att många kunder kom till Ericssons 
kundcafé. Varje dag besöktes cafeét av 1 800 
personer. 

Ericssons medverkan i öppningsceremo
nin tillsammans med FN:s generalsekretera-

- Inledningsvis måste vi stimulera utveck
ling av applikationer och bygga kompetens 
när det gäller att utveckla tillämpningar. 

- För en tid sedan tillkännagav vi en stor 
investering i bolaget Saraide, som paketerar 
innehåll och delvis bygger portaler. Men det 
är inte vår strategi att bli ett innehållsföretag 
och konkurrera med våra kunder - operatö
rerna, sa Torbjörn Nilsson, vice VD Mark
nad och Affärsutveckling. 

När kommer de första bluetooth-produkter-
na? 

- Bluetooth är en teknik som har hör nästa 
år till. Det finns nu över 1 000 företag som 

re Kofi Annan och Internationella Teleunio
nen, ITU har förmodligen också gjort sitt till 
att många är nyfikna på vad Ericsson har att 
erbjuda. 

- Under öppningsceremonin tror jag att 
många såg att Ericssons visioner gick hand i 
hand med FN:s visioner. 

- Med det menar jag att vi står för ökad 
livskvalitet och att vi vill vara med och ut
veckla ett samhälle, där även människorna i 
utvecklingsländerna får tillgång till kom
munikation och information, säger Sten 
Yondt. 

anslutit sig till samarbetet, så det dröjer ett 
tag innan det sätter igång, sa Johan Siberg, 
chef för affärssegment Konsumentprodukter. 

Frågan om nästa koncernchef berördes 
också. 

- Jag tror att jag blir nästa koncernchef, 
men det är egentligen en fråga för styrelsen, 
sa Kurt Hellström. 

Presskonferensen var enligt Internationel
la Teleunionen en av de mest välbesökta med 
över 300 journalister, 200 fler än väntat. 

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

Telecom99 i Geneve är klassad som Tele-
kombranschens Olympiska spel. 

Till Telecommässan kommer kunder, re
geringsrepresentanter, andra beslutsfattare 
och opinionsbildare. Enligt ITU:s beräkning 
väntas 250 000 besökare, varav 3 000 journa
lister. 

Runt 180 personer jobbar för Ericsson på 
mässan. 

- Det här är det roligaste och bästa jag har 
gjort, säger Sten Yondt. 

Mia Widell Örnung 

Stor trängsel i Ericssonmontern 
Ericssons monter är en av de mest välbesökta av alla montrar under mässan. Mellan 
5 000 och 7 000 besökare kommer varje dag till montern. 

mailto:mia.widell@lme.ericsson.se
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Databas hjälper 
bortkomna surfare 
>• En ny företagslösning ska hjälpa In-
ternetanvändare som tappat bort sig. 
Lösningen, som visas pä Telecom99, 
heter UpFront och kopplar samman 
e-handel med befintliga callcenters. An
vändaren kan klicka på en ikon på sin 
skärm, ställa en fråga om vad han söker 
och via en databas automatiskt få svar 
på sin fråga. 

Lösningen med en intelligent kun
skapsdatabas innebär att personerna 
som jobbar med callcentret inte behö
ver ta tid för att svara på enklare frå
gor, utan kan ägna sin tid till att ta 
hand om mer komplicerade frågeställ
ningar. 

Smarta lösningar 
för framtidens hem 
>• Ericsson visar under mässan hur 
framtidens kommunikation i hemmet 
kan fungera. På en videoskärm visas hur 
konsumenten med hjälp av olika access
enheter till de befintliga kopparnäten el
ler olika bredbandsnät, så som kabel-TV 
eller ADSL, kan få access till Internet 
och andra tjänster. I framtidens hem 
kan kylskåp, TV, radio och datorer kom
municera med varandra. 

Multimediatelefon 
vaktar barnen 
>• Ericsson visar en rad framtida lös
ningar för mobilt Internet. Bland annat 
finns en lösning för föräldrar, så att de 
enkelt kan se vad deras barn gör i barn
kammaren, eller ute på tomten. 

Lösningen visas under Telecom99 pä 
skärmar i Ericssons monter och är ett 
exempel på vad användarna kan göra 
med mobilt Internet, GPRS och tredje 
generationens mobilsystem. 

Andra tillämpningar som visas på 
skärmarna är videochat och en lösning 
för att få bilder från en fotbollsmatch. 
När exempelvis Italien gör mål i en på
gående match larmar användarens mul
timediaterminal och kör en repris av 
målet. 

Ericsson hjälper 
till med 3G 
• Ericsson kan hjälpa operatörer från 
alla världsdelar och länder att bygga ut 
sina nät till 3G-nät. Det budskapet var 
tydligt i Ericssons monter. 

- En vanlig missuppfattning är att 
Ericsson bara kan hjälpa GSM-opera
törer att uppdatera sina nät. Men vi har 
produkter och system som gör att vi kan 
hjälpa alla operatörer, säger Larry 
Wood, ansvarig för strategisk mark
nadsföring för TDMA Systems, på 
Ericsson Radio Systems i Kista. 

Vilket land operatören är verksam i, 
om man får 3G-licens eller inte, vilket 
frekvensband man sänder på idag och 
vilka man samarbetar med är ett antal 
faktorer som avgör vilka tekniksteg ope
ratören bör passera. 

Larry Wood har talat med en mängd 
olika operatörer under mässdagarna, 
majoriteten av frågorna är affärsrelate-
rade och rör bland annat vilka tjänster 
man kan erbjuda med den nya tekni
ken. 

- Men egentligen handlar inget av 
detta om teknik, det handlar om vad 
slutanvändarna vill ha. Dialogen med 
slutanvändarna är A och O. 

Redan i dag finns en 
rad mobildatatjänster 
på marknaden. Med 
WAP blir mobilt Inter
net ännu enklare - då 
kan den lilla mobil
telefonen fungera som 
resebyrå, karta, dags
tidning, kreditkort 
och bjuda på olika 
underhållningstjänster 
och spel. 
Foto: Lars Åström 

Mobilt Internet har visats tidigare. Det har varit mycket snack och 
lite soppa. Men på Telecom99 börjar visionerna bli konkreta. 

Med WAP blir telefonen roligare 
S om initiativtagare till WAP ligger Erics

son långt fram vad gäller utvecklingen 
av mobilt Internet. 

- Ericsson har den bredaste och mest kom
pletta WAP- portföljen. Vi har terminaler, 
system, applikationer och konsulter, som 
krävs för att internet verkligen ska bli mobilt, 
säger VD Kurt Hellström. 

Ericsson har hittills visat tre WAP-termina-
ler, varav en, världens första, redan är på 
marknaden. Företaget har levererat 20-talet 
WAP-system till cdmaOne, GSM och TDMA-
operatörer och har startat en mängd samar
beten med innehållsleverantörer. 

Med WAP blir mobiltelefonen en resebyrå, 
karta, annonsbyrå, dagstidning, kreditkort 
och kanske roligast av allt, en leksak. Ericsson 
tar just nu fram tjänster. Det är allt 

från grundläggande informationstjäster, som 
nyheter och sport, till mer specialiserade 
tjänster, som trådlös elektronisk handel, 
positioneringstjänster och underhållning. 

- Riktigt intressant blir det naturligtvis när 
man kombinerar de här områdena, mobil posi-
tonering, elektronisk handel och information. 
Användaren kan till exempel få information 
om bästa film vid närmaste biograf, få kartbe
skrivning om var bion ligger, beställa och betala 
biljetter via sin telefon, säger Tonas Hillman, 
chefför enheten för nya applikationer och part-
nerskap inom Mobile Internet Applications. 

- För opertörerna gäller det att röra sig 
uppåt i värdekedjan och erbjuda andra tjäns
ter än tal. De måste bland annat bygga WAP-
portaler och här kan vi hjälpa till. Vi kan pa
ketera tjänsterna och ta fram nya tillämpning

ar, säger Styrbjörn Horn, chef för affärsut
veckling inom Mobile Internet Applications. 

Ericsson samarbetar med en rad företag för 
att skapa mobila tjänster. Reuters, Interflora 
och Dagens Industri är bara några. Men ännu 
viktigare nu är att skapa hela lösningar och 
kompletta WAP-portaler tillsammans med 
operatörer, som samarbetet med SmarTone. 

- D e t är mycket bråttom nu att fä fram 
tjänster. Från årsskiftet kommer Ericsson att 
släppa en strid ström. Vi har bland annat kon
takt med flera stora leverantörer, för att få 
fram en rad informationstjänster, men också 
spelleverantörer för att locka en yngre publik, 
säger Jonas Hillman. 

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

Ericsson stimulerar applikationsutveckling 
Ericsson visade på mässan ett nytt program som skall stimulera utvecklingen av appli
kationer för mobilt Internet. Programmet Developers' Zone innehåller bland annat 
instruktioner- och hjälpverktyg för tredjepartsutvecklare och är tänkt att omfatta så 
många teknikområden som möjligt. 

WAP-delen av Developers' Zone har kommit 
längst idag, den lanserades i början av oktober 
i USA på Fall Internet World-mässan. 

- Man kan säga att vi öppnat en butik och 
ska nu fylla hyllorna med spännande varor. 
Att diskutera med applikationsutvecklare och 
innehållsföretag under mässor är ett bra sätt 
att väcka intresse och stimulera utvecklingen, 
säger Anna Kramers som arbetar med utveck
lingen av programmet på produktenheten 
Mobile Internet Applications. Hon är full av 
idéer och visioner. 

Från webbsiten Developers' Zone kan man 
gratis ladda ned verktyg som hjälper progra-
meraren att testa sin applikation mot en 
WAP-produkt och mot WAP-gatewayen, här 
hittar man IP-adresser och de vanligaste frå
gorna och svaren inom området. Här finns 
även ett diskussionsforum, e-post adresser till 
kontaktpersoner och en interaktiv webb-
baserad utbildning. 

En viktig del av Developers' Zone är att 
Ericssons infrastruktur (exempelvis gate
ways) beskrivs tillsammans med alla övriga 
WAP-produkter, som exempelvis telefonerna. 

Detta syftar till att öka förståelsen för hur tek
niken fungerar. 

Anna Kramers tror att programmet kom
mer vara attraktivt för många tunga företag 
som jobbar med applikationsutveckling. I 
takt med att WAP-användandet ökar, ökar 
också antalet frågor, bland annat hos applika-
tionsutvecklarna. 

- Redan idag arbetar många inom Ericsson 
med att utveckla internetapplikationer. För 
att stötta och motivera dem skapar vi nu både 
ett globalt nätverk och lokal support för De
velopers' Zone, säger Anders Lundvall, som 
ansvarar för utvecklingen av programmet. 

När utbudet av WAP-applikationer ökar 
kommer detta driva på försäljningen av både 
infrastruktur och produker. 

- Därför är det viktigt att det finns så 
många tillämpningsområden som möjligt, 
avslutar Lundvall. 

Ulrika Nybäck 

ulrika.nyback@fme.ericsson.se 

^ www.ericsson.com/wap 

Ericssons monter på Telecom99 betonade 
styrkan med mobilt Internet 

Foto: Lars Åström 

mailto:mia.wtdell@lme.ericsson.se
mailto:ulrika.nyback@fme.ericsson.se
http://www.ericsson.com/wap
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Ett strategiskt grepp 
att bli roligare 
Under Telecom99 låg Ericssons fokus på använ
darna, teknisk evolution och samtal med kunder. 
Roliga applikationer och tillbehör löpte som en 
röd tråd genom olika delar av montern. Allt från 
WAP och 3G till roliga mobiltelefontillbehör. 

- Visst är det ett medvetet grepp, det är också en in
dustritrend. De roliga applikationerna och produkter
na driver försäljningen och stimulerar fler att utveckla 
applikationer. När allt kommer omkring är det skönt 
att kunna varva jobb med att lyssna på musik eller spe
la ett roligt spel, säger Peter Bodor, pressansvarig på af
färssegmentet Konsumentprodukter. 

X- och y-generationen, två yngre grupper av använ
dare, hade mycket att glädjas åt på mässan. 

- De unga har köpkraft, de påverkar inköpen i sin 
omgivning och de kan bli våra framtida konsumenter 
om vi lyckas positionera oss, förklarar Peter Bodor. 

Några av de applikationer och tillbehör som väckte 
stor uppmärksamhet i montern var mp3-spelaren, 
chatboarden och en WAP-applikation som ska göra 
det möjligt att spela V75 och Dagens Dubbel från 
WAP-telefonen. 

Ulrika Nybäck 
ulrika.nyback@lme.eric5son.se 

Mp3-spe1are väcker nyfikenhet 
Roliga tillbehör till mobiltelefonen väckte stort intresse i Ericsson
montern under Telecommässan. Många förundrades över mp3-
spelarens ljudkvalitet, en bandspelare för digital musik som kopp
las till mobiltelefonen. 

- Kunderna är väldigt nyfikna på 
mp3-spelaren och blir imponerade 
av ljudkvalitet. En representant 
från Atcatel blev så betagen att han 
uppmanade oss att ta fram pro
dukten omedelbart. Han ville att 
jag skulle hämta min chef, berättar 
Patrik Lobergh och skrattar. 

Patrik Lobergh var en av dem 
som visade "fun and games" pro
dukter i Ericssonmontern under 
mässdagarna i Geneve. 

Ericsson är först med att visa en 
fullt fungerande prototyp av en 
kombinerad portabel handsfree 
och mp3-spelare som tillbehör till 
GSM-telefonen. I början av mäs
san beslutades att mp3-spelaren 
skulle bli en kommersiell produkt. 
Redan innan Telecom99 släpptes 
chatboarden, ett litet tangentbord 
för SMS-meddelanden och e-brev, 
och en liten FM-radio som kopplas 
till GSM-telefoner. 

Liknar en FM-radio 

- En undersökning vi gjort nyligen 
visar att det finns ett stort sug efter 
produkter som denna. Med mp3-
spelaren vänder vi oss i första hand 
till en målgrupp som befinner sig i 
åldersspannet 18-25 år som köper 
bärbara mp3-spelare idag, säger 

Åke Rydgren, ansvarig för framtida 
produktplanering av tillbehör på 
Ericsson Mobile Communications 
i Lund. 

Mp3-spelaren liknar FM-radion 
på många sätt. Den är ungefär lika 
stor, har dubbla hörlurar och rau-
te-funktion, vilket medför att man 
inte missar inkommande samtal. 
Till skillnad från radion är mp3-
spelaren baserad på en 3 volts
plattform och kan därför användas 
till T28 telefonen och kommande 
telefoner i den serien. 

- Att vi valt just mp3-formatet 
beror på att det ännu inte finns 
något annat etablerat digitalt for
mat som ger samma höga ljudkva
litet. 

Samarbete 

En konceptstudiegrupp på Erics
son i Lund har utvecklat mp3-spe-
laren i samarbete med brittiska 
Microna, ett företag som tillverkar 
mp3-komponenter. 

Samsung har tagit fram en mp3-
spelare för CDMA-standarden, vil
ket företag som blir först ut på 
GSM-marknaden avgörs inom en 
snar framtid. 

Ulrika Nybäck 

Kunderna är 
väldigt nyfikna 
på mp3-spela-

ren, berättar 
Patrik Lobergh, 

ansvarig för af
färsutveckling 

på GSM-
system. 
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Spela V7 5 från WAP-telefon 
Snart kan du satsa på V75 och Dagens Dubbel från din WAP-
telefon. Ericsson har tillsammans med ATG och Telia tagit fram en 
lösning som gör detta möjligt redan nästa år. 

För att spela måste man äga en 
WAP-telefon, exempelvis Ericssons 
R320, och ha tillgång till ett spelpro
gram, vilket kommer att finnas till
gängligt på Internet. Via WAP-sidan 
på internet väljer man spel och sat
sar genom att flytta över pengar 
från sitt bankkonto till ett ATG-
konto. Om någon obehörig skulle ta 
sig in på nätet kan han/hon endast 
spela för de pengar som satsats, 
eventuell vinst går direkt till spela
rens privata bankkonto. 

100 personer testar spelformen 

idag, piloten kommer att fastställa 
om och i så fall vilka uppdateringar 
som är nödvändiga. 

- V å r främsta målgrupp är de 
som spelar på Internet i dag, säger 
Martin Swenne på enheten för me
dia och underhållning på Ericsson 
Radio Systems i Kista. 

Ericsson Wireless Internet har 
utvecklat spelkonceptet tillsam
mans med ATG. Hela konceptet 
bygger på ett samarbete mellan tre 
parter där Ericsson står för WAP-
gränssnittet, telefonen och WAP-

gateways, ATG står för spelkonton, 
WAP-applikationen och systemin
tegrering. Telia står för GSM-nä-
tet, abonnemangen och support av 
WAP-gateways. 

- Blir spel via WAP-telefoner en 
succé innebär det på sikt ökad för
säljning av Ericssons system och 
produkter, fortsätter Martin Swen
ne. 

Lansering i andra länder än Sveri
ge finns med i planerna, men utvär
deras i skrivande stund. ATG har 
idag ett preliminärt tillstånd som 
gäller spel på Internet. Lagstiftning 
som reglerar detta är på gång. 

Ulrika Nybäck 

Mobilt multimedia över GSM kan snart vara verklighet Tjänsten väckte 
stort intresse under Telecom99. Foto: Lars Äström 

Mobilt multimedia 
tillgängligt över GSM 
Ericssons lösning för nyheter med ljud och rörliga bilder över GSM-
nätet var ett koncept som väckte stort intresse under mässdagarna. 

- Kunderna kan inte förstå hur man kan få både ljud och rörliga 
bilder via dagens GSM-nät, berättar Ulf Wretling, ansvarig för pro
duktledning av lösningar på produktenheten Communicators, på 
Ericsson Mobile Communication i Kista. 

Förklaringen till de rörliga bilder
na ligger i den avancerade datatek
nik som i framtiden kan finnas in
byggd i telefonen. 

Via telefondisplayen visas en ny
hetsuppläsare, vars mimik anime
ras och synkroniseras med rösten 
som skickas över GSM-nätet. I 
montern visar Ericsson nyhetsup
pläsaren på en liten VGA-skärm 
(liten PC-skärm), på vilken man 
kan välja vilka nyheter man vill se. 

Användaren skall i framtiden 
kunna lägga upp en personlig, in
teraktiv nyhetsprofil och välja vem 
han/hon vill skall läsa upp nyheter
na. 

Dialog med kunderna 

- Intresset är jättestort för den här 
tjänsten. Det här är ett ypperligt 
tillfälle att föra en dialog med kun
der och operatörer och utvärdera 
konceptet. Med den här tjänsten 
vänder sig Ericsson i första hand 
till alla som vill veta vad som hän
der på nyhetsfronten, även om de 
befinner sig på resande fot, fortsät
ter Ulf Wretling. 

Lösningen borde egentligen krä
va större bandbredder, men funge

rar tack vare ett informationseko-
nomiskt koncept utarbetat av 
Ericsson och det norska mjukvaru-
företaget Multimedia Capital. 

Ett team på BBC i London pro
ducerar nyheter som hela tiden är 
uppdaterade och lägger in dem på 
Multimedia Capitals server i Oslo, 
Norge. Där anpassas de till det nya 
mediet, så att GSM-abonnenten 
kan hämta sina nyheter från ser-
vern. Uppläsaren på användarens 
skärm är inte någon riktig uppläsa
re utan en animering av en i förväg 
vald person. 

Koordination 

Mimiken beräknas direkt i telefo
nen, när nyhetsläsaren läst in sitt 
material på en ljudfil. Läpprörelser, 
blinkningar och huvudrörelser re
gistreras och bifogas sen som digi
tal information till inslaget. 

All information tas till slut emot i 
terminalen och ligger till grund för 
animeringen. Detta kräver precis 
koordination mellan text, ljud och 
bilddata. Programvaran för detta är 
utvecklad av Multimedia Capital. 

Ulrika Nybäck 

mailto:ulrika.nyback@lme.eric5son.se
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Eva Garcia 

Jörg Sarzio 

Intryck under 
Telecom99? 

Kontakten frågade kunder och Erics-
sonanställda vad de tyckte om Erics
sons monter och vad "Power of Mo
bility" betyder för dem? 

> Eva Garcia, ingenjör 
som jobbar med 
data genom powerlines 
på Nortel. 

- Jag är mest intres
serad av WCDMA-
arkitekturen. Jag ville ta
la med någon om hur 
det fungerar mer i de
talj, men det är inte lätt 

att få loss någon av monterpersonalen när 
det är så mycket folk här. Jag har också kol
lat på Worldtelefonen, den är både snygg, 
praktisk och har en imponerande standby 
och samtalstid. Det kan bli mitt nästa inköp. 

- Själva montern är snygg, jag gillar fär
gerna och det luftiga intrycket. Det ser af
färsmässigt u t 

- WCDMA och 3G ger mobilitetbegrep
pet ny innebörd. Jag ser fram emot att kun
na använda multimedia-funktioner på de 
nya WAP-produkterna. 

> Jörg Sarzio, jobbar 
med mobiltillbehör på 
ett telekomföretag i 
Munchen, Tyskland. 

- Jag blev förälskad i 
mp3-spelaren och radi
on, de är fräcka. Väldigt 
synd att mp3-spelaren 
inte finns att köpa ännu. 
Jag gillar chatboarden 

också, jag skickar hellre SMS-meddelanden 
än e-brev. T28:an är väldigt snygg, där har 
Ericsson gjort framsteg vad gäller designen. 

- Jag tycker om tanken att kunna surfa 
och komma åt den information jag behö
ver var som helst Men produkterna, exem
pelvis WAP-telefonen måste hamna i ett 
vettigt prisläge. 

>• Kristina Wirestrand 
jobbar med strategisk 
produktplanering på 
Ericsson Mobile Com
munications i Lund. 

- Montern är jätte
snygg, luftig, stilren och 
den går i vackra färger. 
Enormt många besöka
re trängs här, det är kul. 
Jag är mest intresserad 
av mobiltillbehören. 

- Power of Mobility betyder frihet för 
mig, att bli nådd och kunna jobba var som 
helst Dessutom kan man stänga av tele
fonen och sedan lyssna av meddelanden. 
Man behöver ju inte jobba jämt. 

>• Jo-Hai Yu, jobbar på 
Eten Information Sys
tem i Taiwan 

- Jag är mest intres
serad av olika WAP-ap-
plikationer. Mitt företag 
söker en ny samar
betspartner för våra 
produkter. Jag har ock
så tagit reda på mer om 
Ericssons GSM-lösningar. Det är synd att 
Ericsson inte visar mer av vad de gör, jag 
saknar vissa inslag. 

- Montern är snygg, men det är för myck
et folk här just nu. 

- För mig är det bra att kunna jobba var 
som helst när jag själv vill. Jag är beroende 
av att kunna skicka information, även om 
jag är ute och reser. 

Kristina 
Wirestrand 

Jo-Hai Yu 

FN-organet Internationella Teleunionen invigde tillsammans med huvudsponsorn Ericsson 
den åttonde Telecommässan i Geneve genom en stor invigningsceremoni. Temat var Join the 
World, en uppmaning till hela branschen att arbeta för att förena världen - inte dela upp 
den i en värld som har tillgång till kommunikationer och en som inte har det. 

Telekommunikation 
förenar världen 

Under den ambitiösa 
öppningsceremomin av 
Telecom99 deltog ett 40 
tal dansare som visade 
hur en delad värld kan 

förenas i säng och dans. 
Foto: Lars Åström 

F örenta Nationernas huvuduppgift är 
att föra människor närmare varandra. 
Det finns en enorm kraft i telekommu

nikationer. Regeringar som begår brott mot 
mänskliga rättigheter har idag färre platser 
att gömma sig på, sa Kofi Annan, FN:s 
generalsekreterare vid öppningsceremonin. 

Det var genom en färgsprakande musik-
och danssaga som budskapet bars fram. Ett 
fyrtiotal dansare visade hur en delad värld 
enats genom musik och dans. Telekommu

nikation har samma kraft att ena världen. 
Men ännu har långt ifrån alla tillgång till 
grundläggande telekommunikationer. 

- Halva jordens befolkning har aldrig tagit 
emot eller själv ringt ett samtal. Världen är 
inte längre bara uppdelad i en rik och en fat
tig, utan den delas mellan människor som 
har information och de som inte har, sa Kofi 
Annan. 

För femton år sedan satte Internationella 
Teleunionen upp målet att alla människor i 

världen ska ha en telefon inom rimligt gång
avstånd. Det målet är ännu inte uppnått. 

- Men målet har aldrig varit mer realistiskt 
än nu. Med mobiltelefonin far vi inte bara 
mer lättillgänglig kommunikation, utan ock
så billigare. I många utvecklingsländer finns 
fler mobiltelefoner än fasta linjer, sa Yoshio 
Utsumi, teleunionens generalsekreterare. 

Mia Widell Örnung 

me.ericsson.se 

Demobuss visar hur 3G fungerar i praktiken 
Från en buss och två demoplatser visade Ericsson under 
Telecommässan vilka möjl igheter tredje generationens mobi l 
system ger. 

- VI har möt t ett enormt intresse från alla kunder, berättar 
Mikael Hälen mellan två kundmöten. 

Han ansvarar för marknadsför
ing på produktenheten Wide
band Radio Networks, på Erics
son Radio Systems i Kista. 

För att levandegöra och ex
emplifiera möjligheterna med 
WCDMA och Ericssons övriga 
3G-tekniker tog Ericsson hjälp 
av en buss och två fasta demop
latser. Sedan den senaste mäs
san, CeBIT i Hannover, har tek
nikutvecklingen tagit stora kliv. 
Då var dataöverföringen mellan 
containern och bussen krets-
kopplad och överfördes med en 
hastighet av 64 kilobit per se
kund. 

- Idag kör vi paketkopplad-

data med en hastighet av 472 ki
lobit per sekund. Det är vi först i 
världen med, berättar Mikael 
Hälen och ser stolt och glad ut. 

Under mässan visade Ericsson 
även en mängd nya applikatio
ner. En av dem var en tänkt tele
fonapplikation som gör det möj
ligt att ladda ned en landskarta 
från närmsta operatör så fort 
användaren kommer till ett nytt 
land. Via kartan skall man sedan 
kunna klicka sig vidare för att få 
information om exempelvis ho
tell, sevärdeheter, bra restau
ranger och nöjen. 

- Under bussturen förklarar vi 
bland annat vilka tjänster opera

törerna kan erbjuda sina kunder 
med ett 3G-nät. Att det blir möj
ligt att via din telefon kunna se 
och höra videomail, se nyheter 
och beställa blommor. Allt från 
exempelvis en WAP-telefon. 3G 
handlar om att kunna göra vad 
som helst, när som helst, fortsät
ter Mikael Hälen. 

- När kunden får en aha-
upplevelse och energiskt börjar 
spana vidare på tjänster som de 
skulle vilja erbjuda, vet vi att de 
börjat förstå vidden av 3G och 
att vårt budskap gått fram. 

_ _ _ Ulrika Nybäck 
ulrik3.nyback@lme.ericsson.se 

http://me.ericsson.se
mailto:ulrik3.nyback@lme.ericsson.se
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Nya call center
lösningen Up Front 
väckte förtjusning hos 
koncernens personal
direktör Britt Reigo. 
Här demonstrerad av 
Anna-Karin Verneholt. 
Foto: Thord Andersson 

Många företagslösningar 
på på Telecom99 

Nyckelorden för segmentet Företagslösningar på Telecom 99-mässan var mobilitet, flexi
bilitet och IP. Supergeneralisterna Jane Arrowsmith och Zeljka Svensson med kolleger 
stod till tjänst som ambassadörer för företagslösningar i Ericssonmontern. 

Det är som att delta i en tiokamp, säger Jane 
Arrowsmith. Det är en utmaning att kunna ge 
svar på allt och ha grepp om alla aktuella ut
vecklingstendenser inom företagssidan. 

Fokuserade Enterprise-områden i år är Web 
Swich, den nya IP-baserade företagsväxeln, 
lösningen GSM on the Net, trådlösa LAN och 
call center, med den nya applikationen Up 
Front utvecklad av Ericsson Australien. 

Lösningarna är plattformsoberoende. Före
tagsväxeln MD110 blir även den i allt högre 
grad en öppen plattform. Med den kommande 
MD@ tas steget fullt ut in i IP-världen. 

- Alla frågar efter IP, säger Zeljka Svensson, 
och nu har vi verkligt trovärdiga svar art ge. 

Blivande storsäljare 

WebSwitch är ett bra exempel. Den är inte 
större än en persondator av desktopmodell, 
men erbjuder all basfunktionalitet som en tra
ditionell företagsväxel - plus IP-telefoni. 

Att IP-talet låter bra kunde var och en över
tyga sig om genom att prova. De nya trådlösa 
IP-telefonerna från partnern Symbol överty
gade flera besökare på mässan. 

WebSwitch säljs redan för fullt i USA. Till
verkningen sker vid vid Flextronics fabrik i San 
José, Kalifornien. I slutet av oktober sker den 
europeiska säljstarten. 

En spännande nyhet inom call center
området är applikationen Up Front, som ut

vecklats vid Ericsson Australia. Det gör det 
möjligt för företag och organisationer med 
webb-baserade call center att bestämma vilken 
servicegrad man vill erbjuda sina kunder. Det 
är också möjligt att använda UpFront som för
säljningsverktyg inom elektronisk handel. 

Svar på frågor och åtgärder kan på förhand 
läggas in i systemet, som har ett slags artificiell 
intelligens. Kunden kan själv söka sig fram till 
önskade besked. Om så erfordras kan man via 
webbsidan ta kontakt med en agent för munt
lig kommunikation. 

Up Front är baserat på Windows NT och 
kommer snart också att integreras i Ericssons 
lösning Next call center. 

- Det viktigaste är att berätta vad man upp
når med de olika lösningarna, säger Jane Ar
rowsmith, och inte fokusera för mycket på 
produkterna. 

Helhetslösningar 

Att kunna se till helheten är en styrka hos 
Ericsson inom företagsområdet. Målet är att 
möta kundernas behov av heltäckande lös
ningar i alla tänkbara situationer, och ha kom
petens och resurser att genomföra komplexa 
åtaganden. 

Här har enheten Business Consulting en 
viktig uppgift att fylla. På Telecom 99 stod man 
beredd att ge stöd i form av rådgivning och 
upplägg för hur kommunikationerna inom 

hela verksamheter ska byggas upp och drivas, 
samt föreslå tekniska lösningar. 

För ökad mobilitet och möjligheten att ska
pa virtuella kontor är wirelessLAN en 
framtidsorienterande lösning, särskilt i kom
bination med trådlösa IP-telefoner. 

Mobilitet inom kontor 

Mobilitet inom kontor visades med flera 
DECT-lösningar. Bland annat fanns den nya 
serien DECT-telefoner för människor som ar
betar i utsatta industrimiljöer, sjukvård, lager 
etcetera. De är resultatet av ett samarbete med 
Ascom Tateco. 

- Sedan samarbetet med Ericsson inleddes 
har vi snabbt fått upp volymerna på dessa tele
foner, säger Max Federmann internationell 
marknadschef vid Ascom Tateco. Han var där 
med kunder från Tyskland som med sin stora 
industri är en snabbt växande marknad. 

Handdator 

Peter Jonkov från Ericsson Virual Office gjorde 
intryck med sin handdator MC 218 kopplad 
till en mobiltelefon. Denna lösning är en i flo
den av nyheter som ska göra det möjligt att ar
beta när som helst och var som helst. 

GSM on the Net medger användning av 
vanliga mobiltelefoner i ett företagsnät. 

Företagslösningar inom Ericsson lever verk
ligen upp till det nya koncernbudskapet: "The 
power of Mobility". 

Thord Andersson 
thord.andersson@ebcericsson.se 

Bertil Lagerman 

Johan Siberg 

Intryck under 
Telecom99? 
>• Bertil Lager
man, VD för Erics
son i Kuwait 

- Jag har precis 
kommmitoch har 
ännu inte hunnit 
se så mycket Jag 
tycker mobiltill
behören är roliga, 
särskilt chatboar-
den. Det är kul att Ericsson hänger 
med i utvecklingen och visar nya pro
dukter. Montern är smakfull. 

- Power of Mobility betyder att jag 
inte är bunden till mitt kontor och 
den utrustning som finns där idag. 
Jag ser fram emot de nya hastig-
heterna 3G-tekniken medför, jag ser 
fram emot att ha tillgång till snabb 
uppkoppling överallt 

>• Johan Siberg, 
chef för affärsseg
ment Konsumen
tprodukter: 

- Jag tycker Po
wer of Mobility är 
ett kraftfullt och 
starkt budskap på 
Telecom99. Men 
det är ingen slo
gan i samma bemärkelse som Make 
Yourself Heard. 

- Montern är urbra! Det är fasci
nerande att se en så välbesökt mon
ter, där alla sprudlar av entusiasm. 
Eftersom det mesta av infrastruktu
ren visas i demoområdet strax utan
för har vi för första gången fått en 
monter, som är helt inriktad mot ap
plikationer. Mp3-spelaren och FM-
radion får oförskämt stor uppmärk
samhet De presenteras av bland 
andra Anna Hultman och en presen-
tatör som hon är svår att slå. 

- Jag tycker att detta visar att vi nu 
förstår vad det är våra kunder vill ha 
och vilka möjligheter som de här nya 
produkterna ger dem. 

>- Micheal Thurk, 
chef för affärs
enhet Datacom. 

- Jag reser 90 
procent av min 
tid och mobilitet 
för mig betyder 
effektivitet att jag 
kan läsa mina 
e-mail, kolla 
aktiekurser och kommunicera med 
min familj, utan några som helst svå
righeter. 

- Montern visar vår enorma bredd 
från terminaler till nätverk. Det är en 
show av mjukvara och vår kompe
tens på IP-området 

Michael Thurk 

Ericssons representant - uppskattad på mässan 
Seema Dueland representerade en av de 100 000 Ericssonanställda under Internatio
nella Teleunionens invigning. Ett annorlunda grepp som uppskattades av publiken. 

- Det var första gången i mitt liv som jag stod 
på en scen. Jag har alltid varit den som helst 
hållit mig i bakgrunden. Det var både jätte-
roligt och väldigt nervöst, men nervositeten 
släppte fort. Jag fick reda på detta drygt en 
vecka innan invigningen, så det fanns inte 
mycket tid till förberedelser, berättar hon. 

Den stora salen där invigningsceremoni 

hölls, var till 98 procent fylld av herrar i 
mörk kostym. Ericsson stod som huvud
sponsor för ceremonin och Kurt Hellström 
fanns med på talarlistan. Men han ville bryta 
mönstret och valde därför att låta en av de 
anställda hålla stora delar av invigningstalet. 
Det skulle vara någon som kunde spegla det 
globala företaget. Och det fick gärna vara en 

kvinna. Därför fick Seema Dueland, som 
normalt jobbar med presskontakter på Erics
son, inta scenen. 

Seema Dueland tog tillsammans med 
Kurt Hellström upp stora frågor, bland an
nat hur Ericsson och andra data- och tele-
komföretag kan bidra till att överbrygga in
formationsgapet mellan industri- och ut
vecklingsländer. 

- Med dagens och morgondagens kom
munikationsteknik kan alla människor fä en 

chans att göra sin röst 
hörd. Men vi måste jobba 
hårt för att göra informa
tionstekniken tillgänglig 
för alla, säger Seema Du
eland. 

- Det kändes högtidligt 
att få representera Ericsson och visst kan jag 
tänka mig att göra det igen, avslutar hon. 

Ulrika Nybäck 

Seema Dueland 

mailto:thord.andersson@ebcericsson.se
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Ledningsmöten, läxläsning och geggig galon 
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Låt det vara sagt med en gång. Att 
kombinera tre små barn med ett hel
tidsjobb som kompetenschef är tufft. 

- Det är helt klart en utmaning, 
säger Nora Woodward. Men jag tycker 
ändå att det fungerar bra eftersom 
omgivningen har förståelse för min 
situation. De vet till exempel att små 
barn blir sjuka ibland. 

N är Nora Woodward går till jobbet på morgonen ligger 
Erik, 8, Annette, 6, och treåringen Michael fortfaran
de och sover. Nora är på jobbet redan vid sjutiden för 

att i stället kunna hämta på dagis och skola i rimlig tid. 
- De första timmarna på jobbet är jättesköna, säger Nora. 

Det är verkligen effektiv tid då jag hinner jobba undan. Att 
kunna flexa med tiderna är oerhört viktigt för mig. Min man 
jobbar också heltid, så vi är beroende av att kunna göra så här. 

Nora Woodward har arbetat som kompetenschef på Busi
ness Consulting IT-services sedan februari. Hon började på 
Ericsson för tio år sedan och då var synen på småbarnsför
äldrar en annan. 

- Det var mer negativt då, berättar hon. Och ibland fick 
man inte de uppgifter man ville ha eftersom chefen inte kunde 
förlita sig på att att man skulle vara där och att tidsplanen skul
le hållas. Blev barnen sjuka kunde man vara borta en vecka. 

Så behöver det aldrig bli idag. Nora har utrustats med en 
bärbar dator och kan lätt jobba hemifrån. Hon kan vara upp
kopplad i långa perioder utan att det kostar henne något. 

- Att kunna jobba hemifrån är jätteviktigt, säger hon. Och 
jag hör aldrig något gruff om det. Dagens ceknik gör ju också 
att det många gånger inte spelar någon roll var man befinner 
sig rent fysiskt. 

Någon gång mellan tre och fyra på eftermiddagen börjar 

Michael är inte riktigt färdig att gå hem när Nora Woodward kommer för att hämta honom på dagis. Först vill han visa några grejer, berätta vad han har gjort och dricka vatten. Det tar sin lilla tid. Foto: Jezzica Sunmo 

Nora avrunda dagens arbete och sätter sig på pendeln från 
Kista mot Rotebro. Att ha kort resväg är nästan en förutsätt
ning. 

När hon hämtar barnen är hon noga med att låta dem be
rätta hur de har haft det, vad de har gjort och vilka kompisar 
de har varit med. Kanske hinner man leka en stund eller läsa 
en bok innan det blir dags att laga middag. 

- De får hjälpa mig med maten, säger Nora. Göra sallad el

ler åtminstone vara med i köket. Annars förlorar vi ännu mer 
gemensam tid. 

När Nora går från jobbet stänger hon av mobilen. Det är 
en disciplinfråga. Jobb är jobb. När hon är ledig vill hon um
gås med familjen. De gånger hon ändå har arbete med sig 
hem, väntar hon tills barnen har somnat på kvällen. 

Nora tycker att mammarollen har givit henne flera egen
skaper som hon har nytta av i jobbet: 

- Jag har fått mer tålamod, och har lättare att lyssna och 
bry mig om, och att sätta mig in i andras situation och se sa
ker ur nya synvinklar. Det kan jag definitivt använda mig av i 
jobbet. 

Dessutom framhåller Nora hur man som förälder lär sig 
att planesa sin tid för att bli så effektiv som möjligt. 

EftersomVNora är från Norge och maken Ken från USA har 
de inte sina familjer i närheten. Det finns ingen mormor el

ler farfar som kan rycka in och hjälpa till när det kör ihop sig. 
- Det är väldigt tufft, säger Nora. Och det är klart att jag 

ibland önskar att jag hade mer tid för barnen. Det händer 
att de vill att jag ska komma och hämta dem tidigare på da
garna, att de jämför med kompisar som blir hämtade vid 
två. Men det är inte så ofta ändå. 

Maria Paues 

Nu är föräldrarna 
poppis på jobbet 
För tio år sedan var småbarnsföräldrar inte särskilt attraktiva på arbets
marknaden. Snoriga ungar kunde när som helst sätta käppar i hjulet för 
viktiga möten. Men någonting har hänt. På flera håll inom Ericsson ses 
småbarnsföräldrar nu som en särskild tillgång. 

"Vi erbjuder goda möjligheter för dig som är småbarnsförälder att kombinera en 
intressant yrkeskarriär med föräldrarollen genom flexibla arbetstider, möjlighet 
att arbeta hemifrån och möjlighet att arbeta deltid." Så avslutas en platsannons 
där Ericsson Business Consulting söker projektledare och systemutredare. 

- Vi måste försöka attrahera den här gruppen, säger Ove Åstrand som har ut
format annonsen. Många duktiga personer är i den åldern att de har små barn. 
Och det måste vi lära oss att hantera. 

Arbetstider inget problem 

Vilka lösningar småbarnsföräldrar erbjuds kan skifta från fall till fall. Idag har 
många PC hemma, annars kan företaget hjälpa till med nödvändig utrustning. Att 
planera arbetstiderna så att de passar dagishämtningar är sällan något problem. 

- Vi måste anpassa oss efter hur samhället ser ut, anser Ove Åstrand. Vill vi 
exempelvis ha unga kvinnor som medarbetare måste vi vara förberedda på att 
de kommer att vara borta med barn i långa perioder och hitta lösningar för det. 

Han berättar att många har svarat på annonsen, och att flera kvalificerade 
sökande särskilt skriver att de lockats av erbjudandena till småbarnsföräldrar. 

Pär-Anders Pehrson, som är ansvarig för ledarskapsfrågor inom Ericsson
koncernen, tycker att platsannonsen och Ove Åstrands resonemang ligger helt 
i linje med hur företaget vill jobba med småbarnsföräldrar. 

- Knepet är just att behålla intresset och engagemanget hos unga människor, 
menar han. 

Anders Wänman, som är ny VD för Ericsson Utvecklings AB, har funderat 
en hel del på just detta. Han tycker att företaget måste bli bättre på att anpassa 
sig till de anställdas livsvillkor, att det måste finnas sätt att kombinera jobb med 
ett rikt privatliv. Och han har full förståelse för att man ibland måste prioritera 
sjuka barn framför viktiga möten. 

- Jag tror att de flesta situationer går att lösa så länge man har en rak och är
lig kommunikation, säger han. Berätta för din chef och dina kolleger hur din si
tuation är och hur du vill jobba. Då tror jag att det oftast går att lösa. 

Småbarnsföräldrar med särskilda talanger 

Dels handlar det alltså om att unga kompetenta människor i många fall har 
barn. Men Pär-Anders Pehrson tror dessutom att småbarnsföräldrar kan besit
ta särskilda talanger. 

- Jag är i den lyckliga sitsen att jag har tre barn själv, berättar han. Och hust
run och jag har märkt att vi har fått en högre nivå på simultankapaciteten. Som 
småbarnsförälder tvingas man vara effektiv, fokuserad och hålla ett högt tem
po. Att vara koncentrerad även om man har tusen och en distraktioner. 

Pär-Anders Pehrson tror att den moderna tekniken har bidragit till att synen 
på småbarnsföräldrar som arbetskraft har förändrats. 

- Mina ungar var små för femton år sedan. Och då blev det stora diskussio
ner varje gång de var sjuka. Vem av oss föräldrar hade det viktigaste jobbet för 
dagen? Den dramatiken finns inte på samma sätt idag, när tekniken gjort det 
lätt att jobba hemifrån. 

Tror han då att en liknande annons hade varit möjlig för tio år sedan? 
- Nej, det tror jag faktiskt inte. Hade man formulerat sig så, hade man nog 

uppfattats som lite knäpp. 

Maria Paues 

Eftersom Nora Wood
ward börjar jobba redan 
vid sju, kan hon lämna 
kontoret tidigt Hon tar 
pendeln från Kista till 
Rotebro och plockar 
upp Michael på dagis, 
sedan Annette och Erik 
i skolan. Därifrån är 
vägen hem inte lång, 
men det kan ändå ta tid. 
Som när Michael inte 
kan slita sig från skol
gården och storebror 
helt enkelt får bära iväg 
honom. Väl hemma 
samlas alla i köket och 
förbereder middag. 
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Senior Software Designers 
Programme 

Conference in Mexico City, December 4 - 8 , 1999 

Ericsson and the Senior Software Designers Programme are proud to 
invite you to its sixth conference. This time we will gather in Mexico City 
to enhance our professional skills, meet colleagues and enjoy life as a 
Senior Software Designer. 

Conference Concepts and Highlights 
• Tutorials on new technology merging the datacom and telecom 

areas. These will also treat IP-telephony and related techniques, such 
as GPRS, UMTS, VoIP. 

• Tutorials on new trends in software engineering within and outside 
Ericsson. Some of the topics will be component based software 
architectures, object-orientation, Java and SDL development 
methodology. 

• Paper and poster sessions with participants' contributions. All par
ticipants are encouraged to spread their knowledge and experience 
by contributing to the conference programme. 

• The Conference starts with a voluntary Weekend Programme, a two-
day, free of charge, assembly with exciting team-building activities 
and adventures. 

Agenda and Registration 
http://oncourse.ericsson.se/learninp-market 

Click on 'Software Engineering, SSDP and ESAP' to check the agenda 
and to register. Note that you register for the weekend programme sepa
rately. 

Senior Software Designers Programme Objectives 
SSDP is sponsored by Ericsson System Software Initiative (ESSI) and has 
the overall objective to be a forum where Senior Software Designers can 
exchange experiences and discuss Software Engineering within Ericsson. 
Responsible ERA/T/Z Hans Nihlen, Hans.Nihlen@era.ericsson.se 

Vä s t s v e r i g e » s t ö r s t a I T - e v e n e m a n g 
hittar du i Göteborg den 9-11 november. Tre mässor 

och tre dagars IT-konferenser pä samma gång ger dig ett hel

hetsgrepp. Det är här du hittar de smarta och kosmadseffektiva 

lösningarna för din verksamhet. Höstens hetaste arrangemang! 

Boka in Svenska Mässan i november redan nu. 
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Tre m ä s s o r u n d e r e t t tak 
Tre IT-mässor på samma gång ger en gränslös upplevelse. Din biljett gäller naturligtvis 

till alla tre mässorna. T e l e c o m N e t w o r k är mötesplatsen för tele- och data

kommunikation; teleoperatörer, nätleverantörer och de som står för teknik och tillbehör. 

I n t e r n e t åt A f f ä r s s y s t e m är mässan som visar vägen til) de marknadsledande 

inom affärssystem, e-commerce, Internet och webb-konsulter. D i g i t a l P r i n t är 

branschmässan som Svenska Mässan etablerade i Sverige. Allt inom digital trycksaksproduktion. 

'iSSrfJg*. . 1 i r s « y * t » m •!.,>!•• 
IT-mässoma vänder sig till näringsliv och offentlig förvaltning. Bam under 18 är äga ej tillträde, ens i målsmans sällskap. 
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A M Ä S S A N G Ö T E B O 

SVENSKAST MÄSSAN 
TOE SWEDISH BMBrriON a CONGRESS CENTRE, CÖTEBORG 

IT-mässoma, 412 94 Göteborg. Tel: 031-708 80 99. Fax: 031-708 86 40. www.swefair.se 

Inierverbum 

Över 20 år som 

preferred language supplier! 
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Interverbum är Sveriges 

största och ett av 

Skandinaviens ledande 

företag inom språkhantering. 

Vi är inte minst duktiga 

på telekom, och då Ericsson 

i synnerhet. 

I över 20 år har vi försett 

Ericsson med språkhanterings

lösningar, och utbildat 

tusentals Ericssonmedarbetare 

i en rad språk. 

Hör av dig, så får du veta 

mer om vilka lösningar vi kan 

hjälpa dig med. 

www. inttrverbum.com, info@interverbum.se 

Stockholm: tel 08-457 88 00 fax 08-457 88 61 Göteborg: tel 031-10 55 70 fax 031-10 55 79 

Kista: tel 08-508 775 45 fax 08-508 775 42 Malmö: tel 040-30 68 00 fax 040-12 7460 

http://oncourse.ericsson.se/learninp-market
mailto:Hans.Nihlen@era.ericsson.se
file:///VlV-
http://www.swefair.se
http://inttrverbum.com
mailto:info@interverbum.se
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Ericsson har utvecklat en produkt för att koppla ihop databaser utan att ägaren 
till innehållet behöver förlora kontrollen. Produkten kallas Directory Access 
Gateway, DAG, och fungerar bland annat för nummerupplysning. 

Med lösningen DAG från Ericsson behöver du inte leta på flera ställen för att hitta vad du söker. I stället kopplas data
baserna ihop och ser för användaren ut som en och samma. Illustration: Kerold Klang 

DAG ger dig alla numren 
I dag har varje teleoperatör ofta sin egen 

nummerupplysning. Ingen vill släppa 
ifrån sig data om sina kunder till någon 

konkurrent. Idag är det dessutom inte ovan
ligt att en person har flera abonnemang, bå
de fasta och mobila. För att få reda på dem 
måste man känna till vilken operatör som 
anlitas och sedan kontakta var och en. Så be
höver det inte vara. 

En av Ericsson Radio Systems design
enheter i Älvsjö har utvecklat en produkt för 
att koppla ihop databaser utan att ägaren till 
innehållet behöver förlora kontrollen. Pro
dukten kallas Directory Access Gateway, 
DAG, och finns inom produktlinjen Inter
active Communication på produktenheten 
Wireless Internet Applications. 

Lösningen fungerar inte bara för 
nummerupplysning av mobiltelefonnum
mer. I princip kan vilka databaser som helst 
kopplas ihop, så att användaren får en enda 
accesspunkt för information från alla delta
gande informationslämnare. 

Databaser kopplas ihop 

I korthet fungerar DAG så att ett antal data
baser blir sökbara via en accesspunkt, en ga
teway eller frågeväxel. Användaren kan se
dan söka i samtliga databaser genom att an
vända sig av ett av de standardgränssnitt 
(LDAP, WEB och mail) som DAG stödjer. De 
som äger och administrerar varje enskild da
tabas kan bestämma vad som ska synas i det 
hopkopplade systemet. Innehållet finns hela 
tiden i de enskilda databaserna, men för an
vändaren ser det ut som en stor databas. 
Operatörerna avgör också vilken typ av in
formation som ska vara sökbar. 

- Till exempel kan man tänka sig att ett an
tal mobiloperatörer har sina egna kunddata
baser med namn och mobiltelefonnummer 
och annan kunddata. Informationen ägs och 
uppdateras av den enskilda operatören, som 
även kontrollerar vilken information som 

skall presenteras för den som söker via DAG. 
Adress och annan kunddata kan till exempel 
bara finnas tillgängligt för ägaren till den en
skilda databasen, medan namn och telefon
nummer presenteras för de som söker via 
DAG, förklarar Thommy Eklöf, som har va
rit med och utvecklat DAG. Genom att inte 
skapa en ny databas utan i stället söka i olika 
databaserna som är anslutna hålls uppgifter
na aktuella. De uppdateras bara på ett ställe. 

Bakgrunden till DAG-arbetet är TISDAG-
projektet - Technical Infrastructure for Swe
dish Directory Access Gateway, där Ericsson 
varit en av deltagarna. Målet med projektet 
är att erbjuda en lösning för en enhetlig 
nummerkatalog med alla telefonnummer, 
men utan att centralisera operatörernas da
tabaser. 

DAG används redan 

Sunet, svenska universitetsnätet, använder 
idag DAG för att koppla ihop landets univer
sitet och högskolor. Ett EU-finansierat pro
jekt, DESIRE, använder i sina tester DAG för 
att koppla ihop databaser 
för forskning och utbild
ning. Ytterligare exempel 
på implementationer av 
DAG är Danderyds sjuk
hus utanför Stockholm , 
som just nu kör en proto
typ av DAG för att 
patientjournaler ska bli Thommy Eklöf 
enkelt tillgängliga. 

- Just journaler är ett utmärkt exempel. 
Om någon blir sjuk under en resa, kan sjuk
huset man då besöker enkelt få upp relevant 
information från patientens journal, trots att 
den egentligen finns i hemmasjukhusets da
tabas, förklarar Thommy Eklöf. 

För sjukhus och andra organisationer kan 
det finnas en del känslig information som inte 
ska spridas. Då är det lätt att spärra dessa data 
och bara låta en del av databasen bli tillgänglig. 

la tester U A U ior 

Ericsson är idag ensamma om denna lös
ning. För att DAG ska fungera på ett enkelt 
sätt har man valt att använda sig av kommer
siella gränssnitt och standardiserade proto
koll och metoder för indexteknik och 
katalogprotokoll enligt IETF (Internet Engi
neering Taskforce). Förfrågningarna kan an
tingen göras via det fasta telenätet, pc eller 
mobiltelefon. I kommande releaser finns 
stöd för WAP-access till DAG. 

"Samarbetsvilja krävs" 

Hur kommer det sig då att DAG inte redan 
används av många fler? 

- Det vi har att erbjuda kräver ofta att det 
finns en vilja att samarbeta bland operatö
rerna för att utnyttja systemets fördelar, sä
ger Thommy Eklöf. 

- Det kräver att man tar ett större grepp 
vad gäller affärsutveckling och etablerar ett 
samarbete mellan operatörerna som gynnar 
alla parter. Genom att använda DAG kan de 
deltagande operatörerna sedan ge bättre 
kundservice, skapa nya tjänster och in
täktsströmmar, samt uppfylla många av de 
krav och önskemål som finns på en avregle
rad mobiltelefonimarknad. Viljan för att gö
ra detta finns nu på många marknader runt 
om i världen. 

Patrik Linden och Ulla-Karin Höynä 
patrik.linden@lme.ericsson.se 

E i Se hur EU använder DAG på webb-
platsen: http://www.desire.org 

L 3 Sunets tillämpning hittar du 
på:http://tisdag.sunet.se 

illa Ytterligare produktinfo och kontaktper
soner: http://www.at.etx.ericsson.se (teknik) 
http://mega.al.etx.ericsson.se/secr/ 
interactive_com/index.html (marknad) 

Snart dags 
för ny omgång 
av Fenix 
Till hösten nästa år påbörjas omgång 
nummer två av forskningsprogrammet 
Fenix, samarbetet mellan Chalmers, 
Handelshögskolan och de svenska 
storföretagen Ericsson, Astra/Zeneca, 
Telia och Volvo. 

Fenix-programmet, forskarutbildningen i 
ledning och organisation av produkt- och 
affärsutveckling, startades förra hösten. 
Utbildningen bedrivs i samarbete mellan 
högskola och svenskt näringsliv och målet 
är att utveckla ledare för framtidens före
tag. Bakom programmet står också Stiftel
sen IMIT, Institute for Management of In
novation and Technology. 

Av de närmare 300 ansökningar som 
kom in till Fenix förra året antogs 10 per
soner. Tommy Olin, projektledare för 
GSM och antennprodukter på Ericsson 
Microwave, var en av de som fick chansen. 

- Första året har varit tufft men stimu
lerande. Att komma in i den akademiska 
världen och lära känna forskarmiljön har 
varit en utmaning som gått över förvän
tan. Vi har bland annat gått en kurs på fy
ra veckor i innovations- och entreprenör-
skap på universitetet i San Diego. En 
mycket givande fempoängskurs som gav 
mersmak. 

För Tommy Olin och forskarkollegerna 
på Fenix återstår ytterligare tre års studier 
innan doktors- eller licentiatexamen. 

Till nästa omgång av Fenix, som drar 
igång till hösten nästa år, tillåts även an
ställda vid utländska Ericssonbolag att sö
ka. Hela programmet kommer dessutom 
att bedrivas på engelska. 

- Från Ericssons sida har vi drivit fram 
en internationalisering av utbildningen, så 
att den ska vara till nytta för alla delar av 
koncernen, förklarar Per-Olof Nyquist på 
koncernens personalavdelning. 

Ansökan ska vara inne senast 15 no
vember. Ericsson gör ett första urval av 20 
personer, medan det slutliga urvalet görs 
av Fenix och Ericsson ihop. 

- Vår målsättning är att minst två Erics
sonmedarbetare ska bli utvalda att delta i 
programmet, säger Per-Olof Nyquist. 

Cathrine Andersson 

www.fenix.chalmers.se 

Fotnot: 
Ansökningshandlingar och information 
finns på Fenix hemsida. Ansökningar till 
Fenix skickas till Louise Heime på Erics
son Microwave Systems. Ansökan ska ske i 
samråd med din chef och personalavdel
ningen. 

mailto:patrik.linden@lme.ericsson.se
http://www.desire.org
http://tisdag.sunet.se
http://www.at.etx.ericsson.se
http://mega.al.etx.ericsson.se/secr/
http://www.fenix.chalmers.se
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Från supply-enheten på Ericsson Radio Systems i Gävle gir leveranserna av basstationer direkt till det ställe i Tyskland, där kunden ska använda dem. Foto: Leif Jäderberg 

Snabba leveranser 
och kapade kostnader 

Karl Alsmar är VD pä Ericsson 
i Tyskland och har drivit 
pilotprojektet 

Högre leveransprecision, kortare ledtid och mindre bundet kapital 
för Ericsson och därtill kapade kostnader för mobilteleoperatören 
Mannesmann Mobilfunk. Det är några viktiga resultat av det pilot
projekt som inom ramen för TTC Global drivs på Ericsson 
i Tyskland. 

Heinz-Juergen Kabrede 
ansvarar för logistik på 
Ericsson i Tyskland. 

lars-Göran Hansson är to
talansvarig för TTC Global
projektet. 

Björn Eisner är kund
ansvarig för Mannes
mann Mobilfunk. 

TTC Global är ett program som ra
dikalt ska förbättra hela leverans
kedjan från order till överlämnan
de till kund. På hösten 1998 starta
de ett pilotprojekt inom TTC Glo
bal på Ericsson i Tyskland. Från 
början omfattade det leveranserna 
av basstationer men pilotprojektet 
är nu utökat och omfattar även 
AXE och produkter från Ericsson 
Microwave Systems. Karl Alsmar, 
VD på tyska Ericsson, är själv 
mycket engagerad och har drivit 
projektet framåt. 

- "TTC Leadership" var ett pro
jekt som vi redan hade påbörjat 
och det blev grunden till pilot
projektet, förklarar han. 

Lager onödigt 

Ett konkret resultat av arbetet i 
projektet är att det lager, som 
Ericsson tidigare hade i Tyskland, 
inte behövs längre. 

- När vårt pilotprojekt startade 
var ett av målen att vi skulle kunna 
stänga lagret i mitten av 1999 och 
det gjorde vi också nu i somras, be
rättar Heinz-Juergen Kabrede, an
svarig för logistik på Ericsson i 
Tyskland. 

Pilotprojektet har visat att det 
fungerar bra utan eget lager och 
den lagerfunktion som finns kvar 
är outsourcad. Det handlar mycket 
om ett ändrat synsätt och att lita så 
mycket på varandra att man inte 
behöver bygga upp ett eget lager. 

En annan och viktig förbättring 

som pilotprojektet lett till, är att le
veranserna av basstationer nu sker 
från en så kallad Supply Unit, sup-
ply-enhet, på Ericsson Radio 
Systems i Gävle direkt ut till kun
dens basstationssiter. I TTC Global 
är supply-enheternas uppgift att ta • 
helhetsansvar för en order och 
hålla ihop logistiken. Kunden 
eller marknadsenheten lägger 
sin basstationsorder hos supply-
enheten, som delar upp ordern, 
lägger ut de beställningar som 
krävs och sedan tar ansvar för att 
all utrustning som behövs levere
ras direkt ut till den aktuella siten. 

Samordning vid leverans 

Distributionen är en viktig del 
i leveranskedjan och Andreas 
Christophel på Ericsson har tagit 
fram ett nytt koncept "Merge in 
Transit" för distributionen. Mycket 
kortfattat går det ut på att allt ma
terial från underleverantörerna 
samordnas innan leveransen sker. 
Försök har gjorts med leveranser 
av basstationen RBS 2000 och det 
har fungerat mycket bra. 

- Vi har kommit ned till 72 tim
mars leveranstid från Gävle ut till 
siten. Tidigare tog det åtskilliga da
gar, säger Andreas Christophel. 
Han berättar också om Envisor, 
som är ett system som i realtid vi
sar var materialet befinner sig. Så 
mycket som 90 procent av de flyg
bolag och åkerier som anlitas finns 
inne i detta system. 

En grundförutsättning för att 
kunna rationalisera leveranskedjan 
är standardiserade produkter. 

- Av den mängd produkter som 
vi har idag väljer kunderna endast 
ett fätal och de nya produkter som 
kommer är mycket standardisera
de, så här har vi kommit en bra bit 
på väg, säger Lars-Göran Hansson 
som är totalansvarig för TTC 
Global-projektet. Han tillägger 
också att förutom standardiserade 
produkter är det viktigt att inte nå
gon omkonfigurering av siten sker. 

När det gäller framtiden har 
Lars-Göran Hansson en vision, där 
fältpersonal ute på siten kan göra 
beställningen från sin mobiltelefon 
direkt till supply-enheten. 

Förutom pilotprojektet i Tysk
land har ett liknande projekt inom 
TTC Global drivits i Kanada och 
även det med mycket gott resultat. 
Det nya effektiva leveranssättet 
kommer nu att introduceras först i 
England, de nordiska länderna och 
sedan övriga Europa och allt ska ha 
skett inom nio månader. 

Positivt stöd från kunden 

På Mannesmann Mobilfunk, som 
är Ericssons största kund i Tysk
land, är man mycket positiv till pi
lotprojektet inom TTC Global. 

- Vi har presenterat projektet för 
de tjugo viktigaste cheferna hos 
kunden och sedan i somras driver vi 
projektet gemensamt. Kunden ger 
oss sitt helhjärtade stöd, säger Björn 
Eisner, som är kundansvarig för 
Mannesmann Mobilfunk. Hela or
derflödet, som tidigare var tämligen 
komplicerat, är nu betydligt för
enklat, vilket betyder att det även 
för kunden spar tid och kostnader. 

D2, som Mannesmann Mobil-
funks GSM-system heter, växer 
med 400 000 nya abonnenter i må
naden. Inom det ramavtal som 
Ericsson i Tyskland har med Man
nesmann Mobilfunk har en tilläggs
order på 2 000 basstationer och 
12 000 TRX/TRU, alltså sandar/ 
mottagarenheter, nyligen kommit 
in. Tack vare den nya effektiva leve
ranskedjan klarar både Ericsson 
och kunden detta arbete utan mer 
personal. 

- önskeläget för oss är att Man
nesmann Mobilfunk gör sina be
ställningar direkt via webben och att 
vi som dotterbolag bara har en kon
trollfunktion, menar Björn Eisner. 

Bra engagemang i Gävle 

- Samarbetet med supply-enheten 
i Gävle fungerar fint och deras en
gagemang är bra. Redan från bör
jan var rätt personer involverade, 
säger Karl Alsmar. Som alltid i pi
lotprojekt dyker det upp svårighe
ter, men då gäller det att inte stan
na upp utan arbeta vidare. Ibland 
måste problemen lyftas upp på 
chefsnivå för att lösas och då måste 
man se till att så sker. 

Drygt hundra medarbetare in
om bland annat orderhantering 
och lager på Ericsson i Tyskland 
har påverkats av det nya effektivare 
leveransflödet. På personalenheten 
har man tagit fram ett utbild
ningsprogram för dessa personer 
för att de ska kunna ta andra jobb. 
De stora kunduppdragen inom 
mobiltelesystem har gjort att prak
tiskt taget all personal behövs. 

Gunilla Tamm 
gunilta.tamm@lme.ericsson.se 

mailto:gunilta.tamm@lme.ericsson.se
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Martin ska få fart på miljöarbetet 
Han är känd för att satsa hundra procent och kunna få saker att hända. 
Martin Davies, som fått jobbet att föra ut det nya miljöledningssystemet i 
hela koncernen. 

- Det görs massor av mycket bra miljö
arbete inom Ericsson, men vi har saknat 
en klar överblick, så spridningen av våra 
framsteg har varit rätt ojämn, säger Mar
tin Davies. Det blir nu mitt jobb att sys
tematisera och organisera miljöarbetet, 
så att det når ut till hela organisationen, 
på alla plan, och den vägen även ut till 
kunderna. 

Speciellt värnar Martin om det globa
la perspektivet. Själv britt med ett inter
nationellt förflutet i såväl Amerika som 
Kina kommer han att arbeta med Lon
don som bas. Men under uppbyggnads
fasen fortsätter han att vistas mycket i 
Kista, där han de senaste arton månader
na arbetat som chef för verksamhetsut
veckling på affärsenheten för TDMA-
system. 

- Det jag ser som kärnfrågorna är att 
få ut budskapet att våra system har en 
enorm miljöpotential och att vi med en 
tydlig miljöprofil kan få fördelar affärs
mässigt mot våra kunder. Det är därför 
viktigt att alla inom Ericsson får ett ökat 
medvetande om de centrala miljöfrågor
na för koncernens verksamhet och att 
miljötänkandet verkligen griper in i det 
vardagliga arbetet. Och att vi tar vara på 
det kunnande som finns och sprider det 
inom hela koncernen. 

Systematiskt arbete 

Martin har nära till skratt och "tar för 
sig" i sina framträdanden. Men det hind
rar inte att han är mycket målinriktad 
och systematisk i sitt arbete. Och det är 
det som det handlar om i den nya rollen. 

Formellt är Martin utsedd till "Global 
Project Leader for EMS Implementa
tion". Vilket betyder att han ska genom
föra Ericssons nya miljöledningssystem 
(EMS = Environmental Management 
System) globalt, i hela organisationen. 
Martins namn kom först upp under 
Ericssons stora miljömöte i Madrid i 
början av juni i år, då ett 70-tal nyckel
personer ur Ericsson Environmental 
Managers Council samlades till en kon

ferens om EMS. I oktober kommer han 
att börja arbeta som projektledare för im-
plementeringen. 

- Våra anställda bör känna till våra 
miljömål och även veta på vilket sätt de 
kan bidra till att de uppfylls. Projektet 
ska ge den infrastruktur som behövs för 
att hjälpa oss att nå målen. Det är idag 
uppdelat i olika ämnesområden med ut
pekade ansvariga personer. 

De olika områdena är miljöaspekter, 
produktion, forskning, miljöanpassad 
design, lagar och standarder, omhänder
tagande av uttjänad utrustning, utbild
ning etc. Ett viktigt kommunikationsfo
rum blir webbsidan, där varje område 
med hjälp av en webbredaktör redovisar 
och sprider sina aktiviteter och också når 
ut till alla som är intresserade. 

Cör mycket om 100 år 

- Man brukar säga att "vad gör det om 
hundra år", när något inte går så bra, sä
ger Martin Davies. Men just miljön är ett 
område där man inte kan säga så. För 
här handlar det om just framtiden. 
Framtiden för våra barn och barnbarn. 

Det här är alltså ett område där alla 
kan känna tillfredsställelse med att ha bi
dragit på något sätt. Inom något av de 
övergripande målen för Ericssons miljö
arbete; som kan vara att minska energi
förbrukningen i system och produkter 
eller att fasa ut miljöfarliga ämnen ur 
produkter. 

- Det är oerhört viktigt att vi nu har 
fått en sammanhållande kraft i detta 
komplexa skede av miljöarbetet med 
standardiseringar och certifieringar med 
mera, säger Ericssons miljöchef Mats-
Olov Hedblom. Det krävs koordination 
och att vi lägger globalt perspektiv på 
miljöarbetet, så att det sammanfaller 
med övriga sätt att arbeta inom Ericsson. 

Lars Cederquist 

lare.cederquist@lme.ericsson.se 

© www.lme.ericsson.se/environment 

Martin Davies, som fatt jobbet att föra ut Ericssons nya miljöledningssystem i hela koncernen. 
Foto: Anders Anjou 

Miljöfakta 
om mobiler 
på nätet 
Inom kort finns miljödeklarationer för Ericssons olika 
mobiltelefoner på Internet. De kommer att kunna hittas 
som en länk direkt från Ericssons externa miljösajt samt 
från den nya Internetsajten för Ericssons konsumentproduk 
ter. 

Där kan man hitta information om de 
viktigaste miljöaspekterna för äldre 
modeller men också de nya modellerna 
T28ochT18. 

Miljödeklarationer är ett sätt att ob
jektivt redovisa miljöfakta om produk
ters materialinnehåll, energiförbruk
ning, batterier och återvinning. Fram
tagande av miljödeklarationer är ett av 
många uttryck för Ericssons vilja att 
stegvis göra sina produkter bättre ur 
miljösynpunkt. 

- Våra miljödeklarationer är ett för
sök att ge våra kunder relevant infor

mation, trots att det idag ännu in
te finns någon standard för hur mil
jödeklarationer för mobilterminaler 
ska se ut, säger Anders Rydberg, mil-
jökoordinator på affärssegmentet för 
konsumentprodukter. 

Även för många andra Ericsson, pro
dukter pågår det för närvarande arbete 
att ta fram miljödeklarationer. 

Lars Cederquist 

© www.ericsson.com/environment. 
t i http://mobile.ericsson.com 

På webben finns inom kort informa
tion om de viktigaste miljöaspekterna 
för en rad av Ericssons mobiltelefon
modeller, bland annat T18. 

Miljösatsning 
gav klirr i kassan 
I Tyskland har man nått långt på miljöområdet, bland 
annat vad gäller förpackningar. Ericssons företagsväxel 
MDl 10 packades tidigare i bastanta plywood-lådor med 
metallhöm. Rera företagskunder vände sig till tyska 
Ericsson och undrade om det gick att ändra på. 

Det var i början av 1999. Enheten Solid Design inom Enter
prise Systems tittade på problemet. Snabbt fann man att vax-
ad wellpapp i stället för plywood inte bara gav miljövinster 
utan också klirr i kassan. Genom att byta förpackningstyp 
kunde man spara hela 1,2 miljoner kronor per år. 

Produktledningen för MDl 10 beslutade då att godkänna 
framtagningen av en ny förpackning. Nu är papplådan, som 
fortfarande klarar samdiga hanterings-, transport- och lag
ringskrav, i full produktion. 

Enterprise Systems miljöteam genomförde också en liten 
livscykelanalys på den nya förpackningen. Analysen visar att 
skillnaden mellan trä och papp inte är så stor vad avser rå-
varuutvinning, förädling och återvinning. Den stora miljö
vinsten härrör från den lägre vikten, som minskar miljöbe
lastningen vid transporter. Varsamhet med vikten - i pro
dukter såväl som i förpackningar - har därmed än en gång vi
sat sig vara en mycket effektiv miljöåtgärd. 

Kari Malmström 

mailto:lare.cederquist@lme.ericsson.se
http://www.lme.ericsson.se/environment
http://www.ericsson.com/environment
http://mobile.ericsson.com
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Sverige har gått om Finland och är Europas främsta IT-land. Sverige ligger nu 
tvåa i världen efter USA. Men vad beror det på att vi i Sverige är så duktiga på 
IT och har så många datorer, mobiltelefoner och fasta telefoner? 

Sverige och Finland i topp 
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i telekomvärlden 
I ärlighetens namn är inte bara Sverige i topp, 

Finland har rekord i antalet mobiltelefoner 
och hela Skandinavien noterar en mycket hög 

IT-mognad. 
. > Undersökningen som visar att Sverige nu har 

gått om Finland som IT-land publicerades nyli
gen av analysföretaget IDC. 55 länder hade grans
kats utifrån aspekter som datortäthet, Internet-
tillgång och investeringar i informationsteknik i 
stort. 

I mars i år presenterade affärstidningen Forbes 
en undersökning om Internetutvecklingen i Euro
pa. Där kom Sverige, Finland, Danmark och Hol
land på delad andraplats efter Storbritannien. I 
den undersökningen ingick inte bara datorer och 
telefoner per invånare, utan också faktorer som be
folkning, företagsklimat och räntenivå. 

Men "om Sveriges befolkningstäthet var lika 
hög som i Tyskland skulle det nog vara den mest 
intressanta marknaden i Europa för elektronisk 
handel." 

Resultatet beror alltså på vilka kriterier man sät
ter upp. 

Men hur man än vrider och vänder på definitio
nerna står det klart: Sverige och Finland ligger i ab
soluta världstoppen. 

- Ibland är Finland före, ibland är det Sverige. 
Det finns ju ingen enhetlig måttstock. Egentligen 
är det inte så mycket att tvista om, säger Arne 
Granholm, sekreterare för regeringens utredning 
om IT-infrastruktur. 

Hur man än räknar ligger vi någonstans i täten, 
konstaterar han. 

Vilket inte gör det hela mindre intressant. 
Det finns hundra förklaringar till att vi i Sverige 

och Finland kopplar upp oss och använder datorer, 
telefoner och mobiltelefoner som inga andra? 

Några dyker upp ofta: som att Sverige tidigt var 
ett telefonland och att konkurrensen har drivit 
fram utvecklingen. Andra är mer fantastiska, som 
att svenska språket skulle passa ovanligt bra för att 
höras i telefon. 

Kontakten har borrat djupt i historien. 

Marika Ehrenkrona Konkurrensen mellan grannländerna Sverige och Finland har sporrat utvecklingen inom telekomindustrin. Nu är Sverige Europas främsta 

Konkurrens i viktiga skeden av 
Det går en ängel genom svensk tele-
historia. 

Ängeln heter konkurrens. Hon är inte 
alltid närvarande, ibland tycks hon vara 
som bortblåst, men plötsligt dyker hon 
upp igen. Just när hon behövs som mest. 

Konkurrensen drev fram Stockholm till po
sitionen som världens telefontätaste stad 
1885. Inte bara i förhållande till folkmäng
den, utan till och med i absoluta tal. Ingen 
annan stad hade så många telefonabonne
mang som Stockholm. 

Hundra år senare var konkurrensen en 
viktig drivkraft bakom mobiltelefonins ge
nombrott i mitten av 1980-talet. Operatörer 
och tillverkare slogs om kunderna och pri
serna pressades. 

Ericsson har stor glädje av Nokia och No
kia kan tacka för att Ericsson finns. En skarp 
konkurrent på hemmaplan vässar den egna 
organisationen. Motsvarande gäller för till 
exempel Scania och Volvo (nu sammanslag-

Henrik 
Tore 
Cedergren 
installerade 
Sveriges förs
ta telelinje 
för praktiskt 
bruk mellan 
hemmet och 
pappans 
guldsmeds
affär 

na), som tillsammans har lyckats ta en stor 
del av världsmarknaden för tunga lastbilar. 

Redan 1877 - e t t år efter att Alexander Bell 
hade lämnat in sitt patent - satte en yngling 
upp en telefonledning mellan pappans 
guldsmedsaffär och bostaden i Stockholm. 
Ynglingen hette Henrik Tore Cedergren och 
var först i Sverige med en telelinje för prak
tiskt bruk. När telefonen sedan på allvar kom 
till Sverige var det på initiativ av det ameri-

Cedergren 
kontaktade 
Lars Magnus 
Ericsson, 
som ägde en 
finmekanisk 
verkstad. 
Tillsammans 
lade de 
grunden för 
svensk tele-
industri. 

kanska bolaget Bell, som byggde det första 
telefonnätet i Stockholm 1880. Precis som 
Bell gjorde i andra länder. Med höga taxor. 
För höga, tyckte Cedergren. 1883 bildade 
han därför Stockholms Allmänna Telefonak
tiebolag och började priskonkurrera med 
Bell. Naturligtvis behövde Cedergren telefo
ner till sitt nät, men han fick inte köpa dem 
av Bell. Cedergren kontaktade då en finme
kanisk verkstad i Stockholm som lagade tele

grafer: Lars Magnus Ericssons verkstad. 
Cedergren och Ericsson insåg att de hade 

ett gott affärsprojekt tillsammans, men ingen 
av dem anade förstås att de skulle lägga grun
den för svensk teleindustri. 

Pressade priser 

Att Bell fick konkurrens i Stockholm pressa
de priserna och skapade snabbt en stor 
marknad. 

- Det var intressant för både Bell och 
Stockholms Allmänna att få så många kun
der som möjligt i sina system. Värdet ökade 
med antalet abonnenter, konstaterar Arne 
Kaijser, biträdande professor i teknik- och 
vetenskapshistoria vid KTH. 

Telesystemet blev självgenererande. Ju fler 
som hade telefon, desto fler kunde varje ny 
abonnent ringa. I Stockholm var det också 
ganska lätt att dra nya teleledningar över ta
ken, man behövde inte fråga staden eller sta
ten om lov. Det räckte med att göra upp med 
fastighetsägarna. 

IT-land, men i Finland använder en större del av invånarna mobiltelefoner. 

utvecklingen 

Foto: Pica Pressfoto/Pressens Bild 

Arne Kaijser jämför med Holland, där Bell 
fick ett monopol under samma tid: För Bell 
var det mer fördelaktigt att bygga ut nät för 
färre kunder som betalade dyrt. Det skedde 
också i Holland, där Bell utnyttjade sitt mono
pol för att ta bra betalt för en exklusiv service. 

Resultatet blev färre och dyrare telefoner, 
vilket hämmade teleutvecklingen i Holland. 

Situationen var liknande i de flesta andra 
länder, som hade antingen privata eller stat
liga telefonmonopol. 

Telekrig kring sekelskiftet 

Telekrig uppstod också några år senare i en 
annan tappning, kring sekelskiftet när Stock
holms Allmänna och Telegrafverket konkur
rerade om marknaden. Man kan säga att kon
kurrensen var en drivkraft under hela perio
den 1883-1918 i Stockholm. Arne Kaijser 
skriver i sin bok I fädrens spår. "Den intensi
va konkurrensen på telefonmarknaden kring 
sekelskiftet medförde att priserna på abonne
mang och samtal pressades till en låg nivå. 

Detta ledde till ökad anslutning, vilket möj
liggjorde ännu lägre priser etc. Resultatet blev 
att Sverige fick Europas högsta telefontäthet." 

När mobiltelefonin kom med NMT-stan-
darden i slutet av 1970-talet, skapade konkur
rensen en drivkraft som ledde fram till sam
ma slags expansion som under "telefonkri
get" i Stockholm på 1880-talet. Bengt G Möl-
leryd visar i sin avhandling (Handelshögsko
lan i Stockholm) hur operatörerna drev fram 
och vidgade mobiltelefonimarknaden. 

"Den första avregleringen kom redan 
1971, då marknaden för mobiltelefoner öpp
nades. 1981 blev det konkurrens på nätope
ratörsmarknaden". 

Att två konkurrenter ligger nära varandra 
tycks också ha stor betydelse för utveckling
en. Det var en fördel för Cedergren att ha 
Bell och det är bra för Ericsson att möta en 
stor konkurrent (nästan) på hemmaplan. 

- Det visar sig att klusterbildningar är en 
mycket god miljö för tillväxt, säger Bengt-
Arne Vedin, innovationsprofessor och för

fattare till en rad böcker om teknikforskning 
och entreprenörskap. 

Att möta konkurrens på nära håll är en stor 
fördel. Det ser vi från en rad olika branscher, 
textilindustrin i norra Italien till exempel. 

Konkurrensen sporrar 

Fördelen, anser Bengt-Arne Vedin är att 
klustret erbjuder en utvecklingsmiljö som 
omfattar flera olika områden, förutom den 
uppenbara konkurrensen: Företagen korsbe-
fruktar varandra, man får starka underleve
rantörer, mer mångfacetterade karriärvägar 
och har möjlighet att "stjäla folk". 

Naturligtvis sporrar Ericsson och Nokia 
varandra på alla nivåer. 

Att det dessutom handlar om Sverige och 
Finland är säkert en extra krydda i konkur
rensen. Det räcker med att se Finnkampen på 
TV för att förstå att konkurrensen mellan Sve
rige och Finland inte är någon sällskapslek. 

Marika Ehrenkrona 

Telefonen blev snabbt populär i Stockholm. 
Här ses Norra telefontornet på Maimskill-
nadsgatan 30. Men även ute i landet slog 
telefonen snabbt igenom. 

Föreningar 
byggde nät 
i landsorten 
Telefonen slog snabbt och kraftfullt * 
igenom i Stockholm. Men landsorten 
låg inte långt efter. 

- Telefonen var ingen utpräglad 
Stockholmsföreteelse. Tvärtom bildades 
en rad telefonföreningar runt om i 
landet och dessa fick stor betydelse 
för telefonens spridning, berättar 
Jan Garnert, forskare om telefonens 
kulturhistoria. 

Även i övriga Norden bildades telefonföre
ningar. I Finland fick telefonföreningarna en 
stark ställning och finns kvar på sina håll än 
idag. 

- Många telefonföreningar var framsynta 
och tog till sig ny teknik, berättar Bengt-Arne 
Vedin. 

Problemlösning i telefonförening 

I Finland finns exempel också från senare år 
när AXE-tekniken introducerades: 

- Då var telefonföreningen i Åbo en av de 
första att utnyttja AXE, säger han. 

Telefonföreningen var ett naturligt sätt för 
en bygd att hantera ett gemensamt problem. 
När telefonin kom, löste man de lokala be
hoven precis som man tidigare hade gått 
samman om kraftförsörjning, vägunderhåll i 
och mycket annat. De kooperativa telefon
föreningarna täckte ett begränsat geografiskt 
område och ofta fanns bara en förening in
om området. Någon konkurrens som i 
Stockholm var det alltså inte frågan om. 

Däremot konkurrerade telefonförening
arna med varandra inbördes. Föreningarna 
tittade på vad andra gjorde och ville inte va
ra sämre än grannföreningen. På så vis 
spreds telefonin över hela landet. 

-Under 1890-talet fanns flera hundra 
lokala nät i landet, berättar Jan Garnert. 

Tidigt på hugget 
Telefonföreningarna var alltså tidigt på hug
get och byggde ut nät i städer och på lands
bygden där varken Bell eller Stockholms All
männa hade en marknad. Varför det blev så i 
just Sverige (och övriga Norden) kan man 
bara spekulera om. 

En orsak kan sökas i den framväxande 
småindustrin, med många hantverkare och 
köpmän. Alltså en relativt bred medelklass 
som hade råd att skaffa telefon och som var j 
tillräckligt stor för att skapa en efterfrågan. 

Och som behövde ringa i telefon. 

Marika Ehrenkrona 
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Sverige blev ett 
telefonland - bland 
annat tack vare 
konkurrensen i 
Stockholm och 
de många telefon
föreningarna 
i landsorten. 

Tätpositionen 
uppmärksammades 
av samtida 
engelska och 
amerikanska 
tidningar. Sverige 
framställdes som 
en förebild och 
betraktades som 
spjutspetsland 
inom telefonin. 

Telefonledningar vid Götgatan i Stockholm. Eftersom svenskarna sedan telefonins barndom uppfattat Sverige som 
ett land som är bra på telefoner, hade de en positiv inställning till mobiltelefoner och datorer redan från början. 

D et var en ny och lite ovan situation för svens
karna, som under 1880-talet hade lagt svält
åren bakom sig och just stod mitt uppe i emi

grationen. Sverige låg som industrination långt efter 
till exempel Storbritannien och USA. Men här kunde 
vi tydligen hävda oss. Det ingav stolthet. Svenska tid
ningar berättade flitigt om de internationella kom
mentarerna och ganska snart skapades en positiv 
självbild: "vi är världsbäst på telefoni i Sverige". 

Det innebar ett trendbrott. Telefonens föregånga
re - telegrafen - hade inte alls haft någon särskilt 
framträdande ställning i Sverige. Där var USA, Eng
land och Frankrike långt före. Man kan alltså inte sä
ga att Sverige blev ett telefonland för att vi tidigare 
skulle ha varit ett utpräglat telegrafland. Med telefo
nen tog Sverige ett rejält skutt uppåt på teknikny-
hetslistan. 

Självbilden har sedan dess varit självgenererande. 

Eftersom vi har vetat någonstans i vårt kulturarv att 
vi är bra på telefoner, var det inte svårt för oss att 
anamma mobiltelefonerna eller datorerna när de 
kom: "Det är ju sådant som vi i Sverige är duktiga 
på". Den bilden bär vi med oss genom vår historia 
och den påverkar våra beslut, vare sig vi vet om det 
eller ej. 

Marika Ehrenkrona 

Teknikintresse och teknikspridning 
- Smeden hade en stark ställning i bonde
samhället. Han var tekniskt skicklig och 
stod för yrkeskunnandet. När ingenjörerna 
sedan blev allt vanligare under 1800- och 
1900-talet fick de också hög status i sam
hället, berättar Crister Skoglund, universi
tetslektor i idéhistoria vid Södertörns 
högskola. 

Ingenjören kom att bli en förebild. Han hade 
skaffat sig sin ställning genom kunnande och 
inte genom arv eller kontakter. Det ingav re
spekt. 

Att utbilda sig till ingenjör var eftertraktans-
värt och det uppstod snart en rad tekniska sko
lor. Många företagsledare valde att titulera sig 
"överingenjör" eller "bergsingenjör" hellre än 
"disponent". 

Tekniken hade status, teknikintresset var 
stort och samtidigt såg man teknik som en an
gelägenhet för gemene man. 

- Svensk arbetarrörelse och socialdemokrati 

bejakade teknikutvecklingen och kunde vara 
pådrivande för att introducera ny teknik, säger 
Crister Skoglund. 

Teknik skulle finnas i var mans hem. Det var 
närapå en rättighet att få ta del av den nya tek
niken och den skulle finnas i hemmen. 

- I Sverige är tekniken privat, konstaterar 
Crister Skoglund. Utomlands fanns till exem
pel barer att ringa ifrån och tvättautomater att 
tvätta i. Här betraktas telefoner, tvättmaskiner, 
CD-spelare, faxar, datorer och andra apparater 
som privatsaker. 

I dag kan vi se hur arbetsgivare hjälper de an
ställda att skaffa datorer i hemmet. En dator i 
hemmet anses vara lite av en "rättighet" i Sveri
ge. Hemmaelektroniken har stark ställning i 
hushållen. 

Och eftersom vi från början vande oss vid 
teknik i hemmet, ligger vi bra till nu när hem
matrenden slår igenom. Det tror i alla fall Claes 
Nycander, VD för Telia Research 

- Vi märker tydligt hur viktigt hemmet blir 

Smeder
na hade 
en stark 
ställning i 
bonde
samhäl
let som 
tekniskt 
kunniga. 

för helt nya funktioner. Människor vill kunna 
arbeta, roa sig, studera, "resa på nätet", handla, 
sköta bankärenden med mera när de är hemma. 

Liten 
är störst 

Marika Ehrenkrona 

Sverige är ett litet land och 
Finland ännu mindre. I båda län
derna talas språk som få utanför 
våra gränser förstår. 

Egentligen är vi inte mer än ett land
skap i Frankrike eller en delstat i 
USA. Är man så liten blir hemma
marknaden snabbt för trång och 
man måste från början vända blick
arna utåt. Att vara anpassningsbar, 
snabb och rörlig är ett överlevnads
villkor. 

Både LM Ericsson och Henrik To
re Cedergren var tidigt inriktade på 
export. Cedergren vann till exempel 
koncessionen på telefonnätet i Mos
kva och för LM Ericsson utvecklades 
exporten till England och Ryssland 
kraftigt redan före sekelskiftet. 

- För många av LM Ericssons kon
kurrenter var det tvärtom. De hade 
en stor hemmamarknad och blev 
"instängda" med sina egna standar
der. LM Ericsson blev tvungen att ti
digt vara lyhörd och anpassa sig till 
olika marknader, lösningar och be
hov. Flexibiliteten blev ett särdrag 
hos LM Ericsson, säger Arne Kaijser, 
biträdande professor i teknik- och 
vetenskapshistoria vid KTH. 

Ibland är "small beautiful". 
När bolaget sedan har nått en glo

bal marknad är beroendet av den lilla 
hemmamarknaden inte lika stort. 

Även på ett annat plan kan litenhe
ten ha varit positiv för utvecklingen 
av telekommunikation. Alla kände 
alla. Åtminstone kände alla tele-
ingenjörer varandra. Kungliga Tek
niska Högskolan (KTH) grundades 
1869 och där inrättades redan 1901 
en fackskola för elektroteknik. 
Många av teleingenjörerna vid LM 
Ericsson, Stockholms Allmänna och 
Telegrafverket hade fått sin utbild
ning vid skolan. 

- Det utvecklades så småningom 
ett fruktbart nätverk KTH-Telegraf-
verket-industrin, berättar Arne Kaij
ser. 

De var kurskamrater på Teknis, 
träffades i samma teknologförening 
och fortsatte kontakterna i arbetsli
vet. 

När sedan telefonin blev mer och 
mer teoretisk från 1920-talet och 
framåt spelade det här samarbetet 
allt större roll. På Telegrafverket 
fanns tekniskt skolade inköpare som 
visste vad de ville ha från LM Erics
son. De talade samma språk och ha
de samma referenser. Det var en ge
mensam kulturmiljö där telefonin 
kunde utvecklas. 

Marika Ehrenkrona 
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Fruktbara 
misstag 
Det tycks vara en fördel om staten missbedömer 
den nya teknikens genomslagskraft. Är statens 
intresse skralt, kan tekniken utvecklas i full frihet 
utan att belastas av storvulna politiska ambitioner 
eller snåriga regleringar. 

I nternet är en fluga, sa kom
munikationsministern Ines 
Uusmann och nätet explode

rade några år senare. 
- Telefonen är på sin höjd ett 

komplement till telegrafen, trodde 
Telegrafverket på 1870-talet. 

Sen vet vi hur det gick. 
- Mobiltelefoni kan aldrig bli en 

lönsam affär, var statens uppfatt
ning under 1970-talet. 

Det var inte heller så rätt gissat. 
Fördelen är att de som utvecklar 

den nya tekniken får "pyssla med 
vad de vill". Så var det till exempel 
för Östen Mäkitalo och Radiolabo
ratoriet inom Televerket. De fick 
hålla på där borta och ingen för
stod riktigt vad de gjorde eller 
trodde att det skulle bli någon stor 
affär av pysslandet. 

När telefonen introducerades 
betraktades den främst som en pri
vat angelägenhet för diverse hant
verkare och affärsidkare, en linje 
mellan hantverkaren och leveran
tören eller till kunderna. Det var ju 
bara prat som förmedlades och det 
skulle aldrig kunna konkurrera 
med det skrivna ordet, som hade 
en betydligt starkare ställning, inte 
minst för myndigheterna. 

När telefonen introducerades betraktades den som en angelägenhet för några få, hantverkare och affärsidkare. Det ledde till att utvecklama av 
telefonen fick arbeta i fred, utan att myndigheter lade sig i. 

"Orden förflyger, det skrivna be
står", skrev Telegrafverket, som inte 
uppfattade telefonen som ett hot. 

En avgörande nackdel är att tele
fonen inte kan producera skrivna 

Mobiltelefonin kunde också 
dra fördel av missbedömningarna 
i barndomen. Televerket trodde 
inte att det skulle löna sig att 
handha mobiltelefoner och släpp-

Staten hann aldrig reglera trafiken. 
- När det gällde telefonen och 

Telegrafverket låg kanske "nyttan" 
av missbedömningen i att Telegraf
verket i sin egenskap av stark in-

meddelanden, konstaterade verket. te monopolet på apparaterna. tressent i ett etablerat system inte 

försökte hindra etableringen av te
lefonen, eftersom man underskat
tade telefonens potential, kom
menterar Arne Kaijser. 

Marika Ehrenkrona 

Televerket som kunnig och krävande kund 
Ganska snart upptäckte Telegrafverket att telefonen var ett bra hjälpmedel i den egna 
verksamheten. När telefonlinjer etablerades för allmänheten rasade också telegramtrafi
ken. Från att ha varit passivt ointresserat började nu verket inta en mer offensiv strategi. 

Telegrafverket började bygga telefonnät, 
främst i Skåne och på Västkusten. Redan 
1889 var 20 procent av alla telefoner i landet 
anslutna till Telegrafverkets nät, berättar Ar
ne Kaijser i sin bok "I Fädrens spår". 

Telegrafverket agerade inte alltid så snyggt 
när lokala nät köptes upp och faktiskt lycka
des verket stoppa Cedergrens bolag Stock
holms Allmänna att bygga tre dubbeltrådiga 
teleledningar från Stockholm till Göteborg, 
Malmö och Sundsvall. 

1903 bröts samtrafiken i Stockholm. Då 
kunde abonnenter i Telegrafverkets nät och 
Stockholms Allmännas nät inte ringa till va
randra. 

- Ur tillväxtsynpunkt var detta en fördel, 
konstaterar Claes-Fredrik Helgesson i en 
färsk doktorsavhandling på Handelshögsko
lan i Stockholm. 

Båda ville förstås bli störst och ju fler abon
nenter man hade i sitt system, desto fler gick 
det ju att ringa till. Att ha många abonnenter 
i sitt nät var därför en konkurrensfördel. Det 
förekom också dubbla abonnemang. 1910 
hade 12 000 stockholmare telefon hos både 

Telegrafverket och Stockholms Allmänna. 
Stockholms Allmänna och LM Ericsson 

var nära allierade, så Telegrafverkets relation 
till LM Ericsson var förstås inte den bästa 
under den här tiden. 

1918 köpte så Telegrafverket Stockholms 
Allmännas nät för 47 miljoner kronor: 

- Verket hade därmed nått sitt mål - total 
kontroll över hela det svenska telefonsyste
met, skriver Arne Kaijser i sin bok. 

Detta medförde två positiva effekter för 
LM Ericsson: 
• Många av Stockholms Allmännas duktiga 

tekniker valde att gå till LM Ericsson i stäl
let för att följa med till Telegrafverket. 

• Telegrafverket blev intresserat av att inleda 
affärssamarbete med LM Ericsson som nu 
inte längre var allierad med en konkurrent. 
LM Ericsson hade just förlorat hela sin 

verksamhet i S:t Petersburg under revolutio
nen 1917 och behövde mer än väl en ny och 
krävande kund. 

Det blev Telegrafverket. 
Arne Kaijser betonar att Telegrafverket har 

haft en stor betydelse för LM Ericssons ut-

Även om Telegrafverket först såg telefonen 
som ett komplement till telegrafen, insåg 
det ganska snart att telefonen kunde 
komma dem själva till användning. 

veckling på samma sätt som Vattenfall har 
sporrat Asea/ABB till framgångar. 

- Verken var oerhört viktiga som beställa
re och som kravställare, säger Arne Kaijser. 

Med Telegrafverket fick LM Ericsson inte 
bara tillgång till hela Sverige som telemark
nad. Ett samarbete som skulle få stor bety
delse för telefonutvecklingen under 1900-ta-
let inleddes. Verket var fokuserat på sin upp
gift att bygga ut telefonin. 

På kontinenten valde man en annan lös

ning av monopolet. I stället för ett televerk, 
fick ofta det existerande postverket ansvar 
för telefrågorna: PTT-verk (post-tele-tele-
graf). Det blev tyngre och mindre teknikori-
enterade verk än i Sverige. 

- Det var en fördel för oss att vi inte sam
manblandade post och tele i ett verk, konstate
rar Bengt-Arne Vedin, innovationsprofessor. 

Televerket kom att spela avgörande roll för 
utvecklingen av mobiltelefoni i Sverige - och 
i hela Norden. När de nordiska televerken 
enades om en standard för ett gemensamt 
nät för mobiltelefoni, NMT, i slutet av 1970-
talet var det inte bara en ny teknik som lanse
rades. NMT lade grunden för den extrema 
utvecklingen av mobiltelefoni hos Ericsson i 
Sverige och Nokia i Finland. 

- Den konsolidering som kom efter den 
tillväxtdrivande konkurrensen var central i att 
spetsa de tekniska kraven, på till exempel väx
larna. Denna utveckling ledde i sin tur till läg
re priser och ny tillväxt, säger Claes-Fredrik 
Helgesson. 

Man kan alltså konstatera att telefonin i 
Sverige har levt med både konkurrens och 
monopol - och i båda fallen lyckats dra störs
ta möjliga fördelar av förutsättningarna. 

Marika Ehrenkrona 
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Colly levererar mer 
i Med marknadens bredaste program inom 
'• sammanfogning, montering och automatise-

ring kan vi erbjuda starka och 
säkra helhetslösningar med 
lägsta på-platsen-kostnad. 

Hela vägen från konstruk
tion och inköp till produktion 
och kvalitetssäkring. 

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

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

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

Snabb och säker montering 
Vårt program omfattar allt från enkla mon
teringsverktyg till elmaskiner, luftmaskiner 
och högproduktiva monteringsautomater. 
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. 

Standard- och 
kundanpassade 

produkter 

Monteringsautomat 
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INBJUDAN TILL SEMINARIUM FOR ERICSSON -
PERSONAL DEN 27, 2 8 OCH 2 9 OKTOBER 

UNIX/LINUX-NT INTEGRATION SAMT NAS/SAN-LÖSNINGAR I KOMBINATION MED PRECISION ARBETSSTATIONER 

27/10 kl 09.00 - 11.00. Hos Ericsson Components AB 
Dialoggatan 1, Kungens Kurva. Konferensrum Pluto, 
nummer 2203517. 

28/10 kl 09.00 -11.00. Hos Ericsson Utvecklings AB, 
Armborstsv. 14, Älvsjö. Konferensrum 105:010. 

29/10 kl 13.30 -15.30. På Electrum Kista, 
Isafjordsgatan 22. Konferensrum Filen 1. 

NAS • det opt imala saftat för NT och 
UNIX a t t da la pä gemensamma da ta 

• Övergång och samexistens UNIX-NT underlättas 
• Ansluts direkt till befintliga nätverk 
• Avlastar andra applikationsservrar 
• Ger nödvändig säkerhet i form av RAID och 

avancerad recovery 
• Kan byggas ut till Terabyte-nivå 
• Enkel installation utan att ta ner nätverket 

< de lar stora mängder d a t a i 
hypersnabba Fibre-Channelnät 

• Kostnadseffektivare administration av datalagring 
• Högre säkerhet 
• Mångdubbelt snabbare backup av stora datamängder 
• Enklare utbyggnad av lagringsresurser 

Anmäl d ig t i l l seminar ierna 
genom a t t snarast ma i la t i l l : 
lisbeth_larsson@dell.com 
Glöm inte ange vilken av dagarna du vill gå. 
Observera att antalet platser är begränsat. 

Välkommen på ett tekniskt avancerat semina
rium med Dell Computer AB den 27, 28 och 
29 oktober. Vi presenterar våra lösningar för 
NAS (Network Attached Storage) och SAN 
(Storage Area Networks) som är ekonomiskt 
fördelaktiga alternativ till traditionella server-
lösningar. I kombination med Dell Precision 
arbetsstationer ger dessa stora integrationsför
delar i blandade UNIX/LINUX-NT-miljöer. 
Vi gör också en genomgång av Fibre-Channel 
teknologins funktion och möjligheter. 

Team Ericsson på Dell: Mats Johansson, Joakim Blomqvist, 
Ove Lindahl, Marko Rämö, Marcus Widing och Maritus 
Dahlberg. 

BE DIRECT" 

D0LL 
www.dell.se 

mailto:lisbeth_larsson@dell.com
http://www.dell.se
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Enligt en artikel i Norrköpings tidningar 1922, skulle svenskan vara ett språk som passar särskilt bra för telefonsamtal. Dagens 
språkforskare är inte lika övertygade. 

Om inte Lars Magnus Ericsson hade tillverkat sigill i Värmland på 
kvällarna, hade vi kanske inte haft någon telefonindustri i Norden. Då 
hade LM Ericsson inte haft pengar att resa till Stockholm, där han fick det 
där stipendiet som ledde honom till studier och arbete i Tyskland. 

Svenska passande 
som telefonspråk? 
Svenska språkets ljudbildningar passar bättre för 
telefonen än flera främmande språks ljud, berät
tade Norrköpings Tidningar i en artikel den 2 sep
tember 1922. Redan då funderade 
man mycket på varför Sverige 
hade blivit så framgångsrikt 
telefonland. 

Teorin om språkljuden pas
sar ovanligt väl in på Erics
son och Nokia. Det finns ju 
bara två länder i världen där svenska talas: Sverige 
och Finland. Det måste alltså vara svenska som ligger 
bakom Ericssons och Nokias framgångar. Att det dess
utom talas finska i Finland, ja framför allt finska, tycks 
inte ha hindrat utvecklingen. 

Alla inte övertygade 

Jan Anward, professor i lingvistik vid Stockholms Uni
versitet, är inte lika övertygad. Han är närmare bestämt 
inte alls övertygad, eller snarare övertygad om att det 
inte är så: 

- Det finns inget som talar för att svenskan skulle va
ra bättre än andra språk i telefon, säger Jan Anward. 

- Exemplet från Norrköpings Tidningar visar i stället 
på vår benägenhet att överskatta det egna språkets bety
delse. Fenomenet är inte nytt. På 1600-talet fanns det 
de som ansåg att franska var det bästa språket i världen, 
eftersom "de franska orden kom som man tänkte dem". 

Det är naturligtvis lätt att vi överskattar inte bara 
språkets roll, utan alla andra svenska "goda förutsätt
ningar" för telefoni. Kanske är många förklaringar ef
terhandskonstruktioner och sanningen är att slumpen 
har spelat större roll än vad vi vill tro. 

Mystiskt faktum 

Även om man får acceptera att svenska språket inte har 
med saken att göra, är det ett mysterium att telefonen 
och mobilen är så populära i ett land där tystnaden hyl
las till och med i nationalsången: 

". ..du tysta; du glädjerika sköna!" 
Men det där med tystnaden är kanske ett minne 

blott. I Finland säger man apropå mobiltelefonens ge
nomslag i nationen: 

Nog är det skööönt att vårt tysta folk äntligen har 
börjat tala med varandra. 

Marika Ehrenkrona 

Missnöje med Bell skapade Ericsson 
F ast det räcker ju inte. Om inte en juve-

lerarson i Stockholm hade surnat till 
över Bells prissättning på telefonabon

nemang, kanske det inte heller hade blivit 
något. Då skulle LM Ericsson fortsatt att re
parera sina telegrafer. 

Entreprenörerna finns längs hela resan. I 
den klassiska formen som småföretagare, 
men också i en mer komplex roll inom Tele
verket, Ericsson och Nokia. 

I avhandlingen "Så byggdes en världsin
dustri - entreprenörskapets betydelse för 
svensk mobiltelefoni" beskriver forskaren 
Bengt G Mölleryd hur enskilda individer in
om såväl Televerket som Ericsson bidrog till 
framväxten av mobiltelefonin. 

Bengt-Arne Vedin framhåller också entre
prenörernas roll för innovationer. 

I ett utpräglat brukssamhälle ska man göra 

det som man alltid har gjort. Sonen ärver 
uppgiften efter sin pappa. I en innova
tionsfas är det tvärtom viktigt att inte göra 
som alla andra, att gå mot strömmen och tro 
på oprövade lösningar. 

Crister Skoglund, universitetslektor i 
idéhistoria vid Södertörns högskola, säger: 

- Det finns en myt om en kritisk massa, att 
det först vid ett visst antal människor (gans
ka många) i en given verksamhet som nya 
idéer och företeelser skulle uppstå. Det är 
riktigt att det måste finnas en kreativ miljö, 
men den behöver inte vara särskilt stor för 
att det ska hända något nydanande. Det kan 
räcka med några enskilda personer som till
sammans gör något de tror på. 

Inom modern kaosforskning visar man 
hur små förändringar i ingångsvärden under 
vissa betingelser kan skapa mycket stora ef

fekter i dynamiska system. Eller enklare ut
tryckt: en liten insats från en människa i ett 
känsligt skede kan ändra hela historien. 

Industriell bas 

- Man måste starta från någonting, konstate
rar Bengt-Arne Vedin. 

Kunden ska veta att det funkar, att man 
har en bakgrund, som garanterar kvalitet 
och långsiktighet. 

Sverige hade sin järnhantering, smides-
verksamhet och finmekanik. Finland hade 
skogen. Nokia grundades 1865 som ett träsli-
peri utanför Tammerfors. 

Det fanns en industriell bas att stå på. Den 
var inte lika utpräglad i Danmark med sin 
stora jordbruksnäring och sitt småhantverk 
eller Norge med sitt fiske. 

I dag anses telekommunikation vara high 

tech-industri. Men bilden var en annan i slu
tet av 1800-talet, då telefonindustrin framför 
allt betraktades som en finmekanisk verk
samhet, berättar Arne Kaijser. 

Rötterna tillbaka till finmekaniken, sme
derna och järnhanteringen finns där. Liksom 
förmågan att organisera stora system och 
bygga logistik. 

Sverige är ett litet land, men med de stora 
bolagen och de stora lösningarna, brukar 
man säga. 

Både skogen och järnmalmen gick på ex
port, så lite erfarenhet av internationell han
del hann vi också skaffa oss. Plus insikten om 
att det inte går att växa om man inte tidigt 
börjar sälja på marknader långt utanför lan
dets gränser. 

Marika Ehrenkrona 



www.ericsson.com/energy 

Energy Systems 
Ericsson Components AB 

Call your sales contact 
Peter Svensson, +46 8 72168 51 
peter.svensson@eka.ericsson.se 
or Marketing Manager, Climate Systems 
Henrik Schubert, +46 8 721 66 61 
henrik.schubert@eka.ericsson.se 

TELECOOL® DF 
Reliable and competitive 
climate systems on time 

Tight commissioning schedule for your next telecom switch, 
basestation or data transmission system? 

Not sure how to keep it all cool and reliable? 

Call Ericsson Energy Systems to talk about TELECOOL® DF. 
- modular 
- off-the-shelf 

From 8 kW up to 129 kW, air, water, or glycol cooled. 
Humidifiers, dehumidifiers, or pre-heaters. The design is 
downflow air distribution for installations with raised 
access floor. 

We design, configure, engineer, supply, install, maintain and 
provide detailed training. Most requirements are met off-the-
shelf or within two weeks. 

Get in contact with us to find out how we can take the heat 
of your project. 

Contributing to your success 

ERICSSON ^ 

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 datatjänsteföretaget 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 fokusering på våra 
kunders behov. Utmärkelsen 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 system
integration. 

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

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 kundrelationer 
har varit en självklarhet från företagets begyn
nelse. 

- 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 arbetar endast med 
väletablerade och högkvalitativa produkter från 
världsledande leverantörer såsom Microsoft, 
Novell, Lotus, Compaq, HP, Cisco, JD Edwards 
mfl. Att TCM har så många Compaq-certifierade 
tekniker understryker företagets service
kompetens. 

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 lösningar, 
allt för att ta hand om våra kunder på bästa sätt. 

NO PROBLEM. 
www.tcm.se 

TCM ar 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 

STCM 
T A K E C A R E M A R K E T I N G A B 

http://www.ericsson.com/energy
mailto:peter.svensson@eka.ericsson.se
mailto:henrik.schubert@eka.ericsson.se
http://www.tcm.se
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Höjdpunkter 
inom design 
för industrin 
Svensk formgivning slog värl
den med häpnad på 1950-
talet. Nu visas en utställning i 
Stockholm med både 50-talets 
tidstypiska design och nutidens 
svenska industridesign. 
Ericsson är med - då som nu. 

En robotdammsugare, en multi
mediatelefon och en konstgjord 
hundnos som nosar upp spräng
ämnen. Det är några av de spän
nande, nydanande produkter som 
ingår i utställningen 5599 som just 
nu visas i Ateljéhuset, mitt emot 
Moderna Museets entré på Skepps
holmen i Stockholm. 

Utställningen blev mycket väl
besökt då den först visades i som
ras på bomässan H99 i Helsing
borg. Namnet 5599 skvallar om att 

Designstudenten Mårten Skoger 
har i samarbete med Ericsson 
utvecklat en mobilterminal så att 
läkare kan ha patientdata i fickan. 

det handlar om två hållplatser i 
svensk designhistoria. Ett smak
prov på svensk formgivning som 
den såg ut på den världsberömda 
utställningen H55, liksom ett ur
val av dagens och morgondagens 
industriprodukter. 

50-talet representeras av bland 
annat Stringhyllan, serviser, tyger 
och Ericssons klassiska Ericofon, 
eller "Cobra-telefonen" som den 
kallades. 

Ergonomi som bas 

Nutidens design handlar mer om 
ren industridesign - baserad på er
gonomi och IT-kommunikation. 

Här finns till exempel C Tech
nologies uppmärksammade läs-
penna, som kan tolka tryckt text 
och enkelt överföra det som en 
textfil. En annan intressant lös
ning är No Picnics konceptpro
dukt Cyrano, som ersätter dator
musen. Användaren kan helt en
kelt låta blicken styra markören på 
skärmen. Från Electrolux finns 
bland annat Screenfridge, det in
telligenta kylskåpet med Interne-
tuppkoppling, samt en självgåen
de robotdammsugare som läser av 
omgivningen med hjälp av ultra
ljud. 

På 5599 finns också en rad exa
mensarbeten från svenska design
högskolor. 

Mårten Skoger på design-

Ögonstyrning istället för mus. Konceptprodukten Cyrano låter blicken 
styra markören på skämren. Foto: Nils Sundström 

högskolan i Umeå har tillsammans 
med Ericsson utvecklat en möbil-
terminal för telemedicin. 

Patientdata till hands 

Resultatet är en kommunikatör 
som gör det möjligt för läkaren att 
ha all patientdata i fickan. Läkaren 
kan därmed justera och hämta in
formation direkt ute på avdelning
en. Terminalen fungerar också 
som en trådlös telefon och via he

adset kan journalen snabbt talas 
in. Röstigenkänning omvandlar 
sedan talet till skriven text. 

På utställningen finns även 
Ericssons bärbara och trådlösa 
server NetDrive, Chatboard och 
mobiltelefonerna T28 och R320. 

Utställningen pågår till och med 
den 14 november. 

Nils Sundström 
nils.sundstrom@lme.ericsson 

Kampanj för WAP 
>• I slutet av oktober inleder Erics
son Business Consulting en Inter-
netkampanj för att stimulera 
applikationsutvecklingen inom 
WAP-området. "Let's WAP" kallas 
kampanjen och riktar sig i första 
hand mot tre affärssegment: ban
ker och finans, media och under
hållning samt resor och transpor
ter. Kampanjen beskriver vad WAP 
är och vilka tjänster som blir möj

liga med den nya tekniken. Den vi
sas under de första månaderna i 
österike, Tyskland, Italien, Neder
länderna, Spanien, England och 
Sverige. Annonser i respektive 
lands finanstidningar ska öka 
kännedomen om kampanjen. 

© http://consulting.ericsson. 
se/letswap.shtml 

£a www.ericsson.com/letsWAP 

Svars I a get 
rekord 
Fyrtioåtta år på Ericsson. 

Det hann Jan Eriksson på 
Gävlefabriken med, innan han 
gick i pension den 1 juli i år. 

Nu är det sommarstugan som gäl
ler, men Jan är nöjd med alla åren 
på fabriken. Speciellt efter 1978 då 
SRA, Svenska Radioaktiebolaget 
med Ericsson som ägare, tog över 
efter Sonab. 

Det här innebär förstås att Jan 
egentligen bara arbetat 21 år på 
Ericsson, men formellt räknas ^ 
hela anställningen som Ericsson
tid. 

- De första åren på Aga och So
nab var det ibland lite oroligt, men 
när Ericsson kom in i bilden blev 
det stabilare och sedan bara bättre 
och bättre. Även om det på slutet 
blev lite besvärligt att hänga med 
när den tekniska utvecklingen 
började gå fortare och intervallen 
mellan nya produkter blev allt kor
tare. 

Började vid 15 års ålder 

Jan Eriksson var bara 15 år när han ~* 
år 1951 började som kontorsbud 
på Agafabriken som tillverkade ra
dioapparater av märket Radiola. 
Jobbet bestod i att dela ut intern
posten och cykla ärenden. 

Så småningom ryckte han in 
och hjälpte till med lagerbokför
ing på förrådskontoret och på 
ekonomiavdelningen med efter-
kalkyler. 

Sedan blev det värnplikt och dä
refter kvällskurser och praktik i 
verkstaden. 

Efter ett tag begärde han tjänst- * 
ledigt och studerade tre år på STI, 
Stockholms Tekniska Institut. Nu 
blev det andra uppgifter. Jan kom 
till utvecklingsavdelningen som 
kvalitetskontrollant, där han 
bland annat kontrollerade flygra
dio. Han arbetade även några år 
som arbetsledare för sluttrimning 
av kommunikationsradio. 

Hellre hantverkare 

Under Sonabtiden från slutet av 
60-talet till 1978 arbetade han på 
kalkylavdelningen och därefter •> 
med produktionsplaneringen som 
byggdes upp successivt. 

Även om Jan trivts med sitt ar
bete tror han att han skulle ha valt 
en annan bana om han nu fick väl
ja. 

- Då skulle jag nog ha blivit 
hantverkare av något slag. Jag tyck
er om att snickra, måla och fixa till 
sommarstugan. 

Lars Cederquist 
Barbro Albrektsson 

Pensionärsföreningen 
Måndag 1/11: Guidat besök i 

synagogan. Anmälan senast 
den 28/10. Pris 20:-

Torsdag 4/11: Samlcväm samt in
formation om brandskydd. 

Onsdag 10/11: Besök hos PRO. 
Anmälan senast den 2/11. 

Onsdag 17/11: Besök på Stock
holms Stadsarkiv. Anmälan 
senast den 9/11. Pris 20:-

http://consulting.ericsson
http://www.ericsson.com/letsWAP
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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. 

utur 
starts today. 

Telecom 99 var en tiodagars Woodstock-festival där alla 
rockbanden spelade samtidigt. Och gjorde allt för att 
överrösta varandra, ackompanjerade av publikens 
högljudda sorl i bakgrunden, och det ideliga ringandet 
i några tusental mobiltelefoner... 

PA GANG 

22 oktober presenterar Ericsson sin kvartalsrapport. 

2 november håller Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka
demien symposium om bredbandsfrågor under 
rubriken "Intemetaccess till hemmet med Ethernet". 

15-16 november hålls GSM-möte för länder i Mellan
östern och Gulfområdet, som bland andra sponsras 
av Ericsson. 

V 

Vilse bland budskapen 

this way 
t o t h e w i re less 

future. 

• 
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D en stora mässan i Geneve är en gigantisk show som förmodli
gen inte älskas av någon, avskys av många och genomlids av 
de flesta. Att jobba tio dagar i en utställningsmonter på Tele

com är ett hedersuppdrag som lika väl kunde vara en straffkommen-
dering. 

Själv avstod jag från den här formen av späkelse och lät mig nöja 
med en snabbvisit på denna mässa som inget stort företag i bran
schen tycks våga utebli ifrån. Utom IBM, som i år - till mångas för
våning - drog sig ur och bestämde sig för att använda sin marknads
kommunikationsbudget på klokare sätt. 

"Make Yourself Heard" var som redan antytts det gemensamma te
mat för alla utställare. Det är svårt att synas i trängseln och stöket på 
Telecom, så det blir att ta till högtalarna istället. 

Dec ibe lpo l i s 

Mässans populäraste person var förmodligen den skyddsingenjör 
som Kontakten stötte på i en av hallarna. Utrustad med ljud
trycksmätare gick han runt och kollade att ingen utställare översteg 
de tillåtna 72 decibelen. Mången utställare pustade lättat ut när gran
nen tvingades minska på volymen! 

Kampen är stor om utställningsytorna på Telecom. Om man inte 
är bäst gäller det att vara störst och vackrast. De visuella intrycken 
blir därför också överväldigande. Mången utställare tronar med arki
tektoniska fantasiskapelser i flera våningar. Man blir riktigt yr i skal
len av att ta in alla dessa syn- och ljudintryck. 

Slagordskamp 
Ljudintrycken och arkitekturen är inte det enda som överfaller Tele-
com-besökaren. Överallt exponeras han eller hon också för kören av 
slagord - de där vackra orden som ska övertyga besökaren om att just 
det här företaget är bäst rustat att säkra kundernas framtida succéer. 
Nästan alla dessa budskap kretsar kring samma tema: "Global power, 
mobile future". 

Gamle utställningsräven Arne Jonsson, som dokumenterade mer 
än 200 buskap, räknade snabbt fram att just de fyra orden var de van
ligast förekommande. Så inte förvånar det att Ericssons kärnbudskap 
nu fått lydelsen "Power of Mobility". 

Snett över promenadstråket kontrade Motorola med "Power to the 
Person". "Instant Internet" kom det rappt från Alcatel, medan Sie
mens gjorde de flesta konfunderade med sitt "Convergence - Crea
ting a Universe for One". 

Nortel satsar på att lära världen "How the world shares ideas", me
dan Quakomm stakade ut "This way to the wireless future". Där var 
väl "Everyone's Invited", som man också var hos Samsung. 

Utmanande budskap 
Det är svårt med budskap, framför allt svårt att skapa något som hål
ler över tiden. En förutsättning för att lyckas är att man är trogen sitt 
buskap, inte visar upp något nytt varje gång det är dags för Telecom. 
Kanske kan "Power of Mobility" bli för Ericsson vad "Connecting Pe
ople" är för Nokia, men då krävs ett gott mått av uthållighet. Eller "si
su" som uthållighet heter på finska. 

Genom att stå fast vid sitt buskap och genom en mycket konse
kvent och väl genomarbetad användning av budskapet har det lyck
ats våra kollegor på andra sidan Ålands hav att muta in en mycket 
träffsäker slogan som sin egen. 

Ericssons marknadskommunikatörer har en viktig utmaning 
framför sig. Nu gäller det att göra sig hörd med "Power of Mobility" 
så att det får samma slagkraft som Nokia-budskapet. Då måste des
sa ord synas och höras överallt, inte minst på Internet. Anywhere. 

Lärs-Göran Hedin 
lars-goran.hedin@lme.ericsson.se 

15-18 november diskuteras WAP på kongress i Bar

celona. 

SEDAN SIST 

15 oktober inledde Ericsson samarbetet GPRS Appli
cations Alliance (GAA) med IBM, Lotus, Oracle, Palm 
Computing och Symbian. 

7 oktober bildade Ericsson ett samägt bolag med 
Elektrolux. Där ska man utveckla tjänster för det intel
ligenta hemmet. 

PA NYA JOBB 

Per Samuelsson, chef för Norrköpingsfabriken, som 
nu håller på att läggas ned, blir chef för distr ibut ion 
inom Supply och IT. 

Massimo Gentili har blivit vice VD och chef för publi
ka teleoperatörer på Ericsson i Italien (TEI). 

Lars Rydberg blir ansvarig för personalfrågor för 
affärssegment Företagslösningar med placering på 
koncernfunktion Human Resources. 

Mats Tronelius får ansvar för personalfrågor på affär
senheten Wireline Systems. 

SEK 
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250- - Konverteringskurs 
236 kronor 
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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:lars-goran.hedin@lme.ericsson.se
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rm n rnn i ( • 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: 

4 november. 

PLATSANNONSER I KONTAKTEN NR 17 1999 UPPDATERAD 11 OKT 

Lägre kostnader, högre 
prestanda och absolut trygghet 

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

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

oss för att dra värt strå till stacken genom att vässa 
våra priser lite till. Självklart utan att ge avkall på 
vare sig kvalitet, ergonomi eller prestanda. 

VÄLKOMMEN TILL IIYAMAS TRYGGA VÄRLD. 

inrama 

ftSQlHT 

iiyama 

S704HT, 17" FST 
max 128O*IO24/9OHZ, TCO'99, 2 . 9 5 8 : -
A702HT, 17" NF TensionMask 
max 12801024/90HZ, TCO'99 3 - 2 2 0 : -

S901GT, 19" FST max 
12801024/iooHz, TCO'95, 4 . 5 9 8 : 
A901HT, 19" NF TensionMask 
i6oo*i20o/9oHz, TCO'99, 4 - 7 0 5 : " 

TXA3612JT. 14,1" TFT 

1024.768 upplösning, TCO'99. 7 -415-" 

TXA38i2)T, 15" TFT 

1024.768 upplösning, TCO'99, 8 . 7 9 ° : 

TXA3822IT. 15" TFT 
1024*768 upplösning, TCO'99, 9 . 46O: 

S102GT, 21" FST 

max i6oo*i20o/85Hz, TCO'95, 7 - 9 7 5 : 

A201HT, 22" NF TensionMask 
2048*i536/8oHz, TCO'99, 7 - 9 7 5 : -

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-platsen utbytesservice. Vi har även modeller med inbyggd pekskärm, högtalare, USB-nav etc. 
För mer information - titta i Ericssons "Klick-to-buy", kontakta oss pä liyama Nordic, teL 08-564 725 00 
eller auktoriserad Ericsson PC-AF. Eller surfa in pa var hemsida - www.iiyama.se/ericsson y*&$ ^£,2? 

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

http://rekryt.ericsson.se
http://www.iiyama.se/ericsson


2 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 17 1999 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Sekreterare 
• Vi behöver förstärka vår enhet, IVT/I, 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, kerstn.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. STOCKHOLM 

Executive Secretary 
• 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 com
pany, receiving visitors, organizing meetings, handling 
telephone 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 Inter
net/Intranet We also require that the candidate have a 
good command 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 8jer-
kw, 126 25 Stockholm, mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Sekreterare 
Vi är en avdelning inom produktenheten Base Transcei
ver Stations, som utvecklar radiobasstationer lör CSM. 
Vår avdelning, som består av drygt 50 personer utveck
lar skåpsmekanik, kraft, kabtage och klimatsystem till 
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: Planer
ing och bokning av avdelnings- och projektarrange
mang. Introduktion/administration av nyanställda. Kurs-
och resebokning för avdelningens medarbetare. Ansvar 
för kontorsmiljön, 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, thomaslindberg@era.ericsson.se. Ansökan: 
Sekreterare, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Petters
son, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLACET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Varumärkesassistent 
LMC/B - Ericsson Trademarks and Designs tillhandahål
ler konsulttjänster inom varumärkes- och mönster
skyddsområdet vi driver varumärkes- och mönsteran
sökningar mot registrering över hela världen illsam-
mans med varumärkes/mönsterombud i varje land 
som är vår kontakt mot resp myndighet 

Registreringarna innebår ett legalt skydd för formgiv
ningen av Ericssons nya produkter samt Ericssons varu
märken. 

• VI söker en assistent som självständigt skall ansvara 
för att de formella kraven i samband med varumärkes-
och mönsteransökningar är uppfyllda. Det innebär bl a 
att se till att erforderliga handlingar såsom överlåtelse. 

fullmakt undertecknas och legaliseras samt att uppgifter 
tas fram som behövs i ansökan. Arbetsfältet avser hela 
världen och de legala kraven varierar från land till land. 

Du håller kontakten med våra varumärkes/mönste-
rambud i respektive land för senaste uppdatering av 
lagstiftning och praxis. Du besvarar brev som kommer 
från myndigheten via våra ombud. Vi söker Dig som 
tycker om att arbeta självständigt har initiativförmåga, 
är noggrann och stresstålig. Du bör ha minst ekono
miskt gymnasium. 

Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska och 
PC vana är ett krav. Ytterligare språkkunskaper är merite
rande. Vårt arbete styrs till stor del av de svaromålsfrister 
som utfärdas av de myndigheter våra ansökningar in
lämnas till. 

Det innebär att vi arbetar under tidspress Arbetsbe
lastningen är ofta hög men kompenseras av ett intres
sant arbetsområde och en stimulerande miljö. 

Kontakta: Majvor Holmgren, 08-7193811, majvor.holm-
gren@lme.ericsson.se. Ansökan: Varumärkesassistent, 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Kerstin Åhl-
berg, 126 25 Stockholm, 
kerstin.ahlberg@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Patentassistent 
Ericsson Research, har ansvar för all forskningsverk
samhetinom Ericssonkoncernen. Till patentsupportav-
delningen söker vi nu en patentassistent Du kommer 
att arbeta på avdelningen Legal Matters, T/PL i Kista 
tillsammans med tre andra patentassistenter. T/PL an
svarar för skyddande av forskningsresultat från utarbe
tande av en första patentansökan till beviljat patent i 
samtliga de länder där ett patentskydd anses vara vär
defullt för Ericsson. Vi handlägger även andra juridiska 
ärenden, såsom besvär, invändningar och immaterial-
rättsliga avtal relaterade till forskningen. Dessa uppgif
ter ställer givetvis höga krav på kompetens och nog
grannhet, 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), fakturahantjng samt arkivering och distribution av 
brev och dokument Arbetet innebär dessutom kontak
ter med nationella och internationella myndigheter 
samt ombud och uppfinnare över hela värfden. Du för
väntas också att aktivt medverka till att utveckla de ad
ministrativa rutinerna. 

Du som söker tjänsten bör ha erfarenhet av patentad-
minstratfvt 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, Torsham-
nsgatan 23, 164 80 STOCKHOLM, elisabetttsand-
strom@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Secretary 
CSM and Internet are the greatest hits in the communi
cation world today. We are a newly built organisation to 
integrate these two into one Voice Over IP CSM system. 
The product is called CSM on the Net and is now being 
launched globally. 

Our customers include CSM operators, Service Provi
ders and Internet Service Providers, The end-user is the 
Enterprise. 

• We are looking for a Secretary who can assist the 
System unit KI/ERA/LRC/T with the daily work. This in
cludes handling of consultant assignments, travel ar
rangements and ticket booking; contact with PC sup
port, arranging meetings, minutes taking etc as well as 
the nitty gritty tasks, which are part of a Secretaiys work
day. The position is a very central point in our organisa
tion as much of the work depends on you running the 
issues VERY independently and following up others on a 
lot of different tasks. We depend on each other and 
especially on you. An essential value is to stand for our 
promises to others and each other. 

As a person you have excellent social skills, a very 
good driving ability and a pragmatic approach. You spe
ak and write English fluently. Your professional skills in
clude; Ericsson knowledge; you are a service minded 
person both towards your colleagues, visitors and custo
mers; you have some webb knowledge and have the 
ability to formulate and write letters in English and Swe
dish without assistance. 

Knowlege with the Microsoft programmes is a must 
Join us and be a part of the revolution now taking place 
in Telecom 

Contact David Saraby, 46 8 7575803, 
David.Saraby@era.ericsson.se. Application: Secretary 
System Department, Ericsson Radio Systems AB, Cecilia 
Jettel NA/ERA/LRG/N, 131 89 STOCKHOLM, CeciliaJet-
tel@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare/administratör 
• VI söker en sekreterare/administratör till enheten 
CMS30 Verification and UMTS AV&I. VI systemprovar 
idag mobiltelefonisystem för den japanska marknaden 
(CMS30) men kommer framöver att verifiera det nya 
3:dje generationens mobilsystem (UMTS) för hela värl
den. Du kommer att vara sekreterare/administratör för 
tre sektioner och hjälpa personalen med administrativa 
rutiner och stödja sektionscheferna i deras jobb med 
administration av personal och pengar. 

Dina arbetsuppgifter blir bl a att: hantera dokument 
post månadsrapporter och bevaka tidskrivning Ansvara 
för kontorsförråd, printerrum och att administrera ID-
kort lunchkuponger och datakonton. Granska och han
tera fakturor och göra ekonomisk uppföljning. Ordna 
möten och resor och hjälpa till med kursanmälningar 
och att vara expert på administrativa rutiner samt intro
ducera nyanställda i våra rutiner. Beroende på dina in
tressen och kunskaper kommer arbetsuppgifterna att 
fördjupas inom något eller några områden eller kom
pletteras med andra uppgifter. 

Vi ser att du har kunskaper om Officepaketet och är 
van att jobba med PC Många möten och kontakter sker 
på engelska, så du bör behärska detta språk i tal och 
skrift Som person är du utåtriktad och serviceinriktad. 
Du måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ 
men också att jobba tillsammans med enhetens övriga 
sekreterare. 

Kontakta: Hans Kvameby, 08-404 93 49. Ansökan: 
IN 133, SEKRETERARE/ADMINISTRATÖR, Ericsson Radio 
Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Logistiker 
Business Services är en enhet på EPK som hanterar föl
jande områden: logistik, inköp, fastigheter, vaktmåsteri, 
fysiksk säkerhet, reception/växel, husväxel, guest servi
ce och outsourcing. Vi består idag av 15 personer och 
behöver nu utöka vår personalstyrka med ytterligare 
personal. 

• VI söker en logistiker med inriktning mot inköp. Dina 
arbetsuppgifter kommer att bestå av utveckling av 
system och rutinerjeverantörsutveckling, leverantörsre
lationer samt kunna hantera import- och exportkontroll
frågor. Du kommer även att driva interna projekt på en
heten så väl inom logistik som övriga områden på enhe
ten. 

Du som söker har ekonomisk utbildning med logisti-
kinriktning eller motsvarande erfarenhet Som person är 
du ansvarsfull, intiativrik och flexibel samt van att arbeta 
både självständigt och i grupp. Arbetet kräver också att 
du har en känsla för service och har lätt för att samarbe
ta och kommunicera. 

Kontakta: Jörgen Johansson, Business Services, 0455-
39 5599, Jorgen.UJohansson@epk.ericsson.se. Ansö
kan: Logistiker 9908, Ericsson Software Technology AB, 
Human Resources, Box 518, 371 23 KARLSKRONA 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Administrator 
Our project office for Radio Base Station development is 
responsible to manage the development of the radio 
base station for the third generation WCDMA mobile te
lephone system. Our projects are large, multicultural 
and spread over different sites and countries. 

• We are now looking for a Project Administrator. In 
this position you will be the administrative center of the 
project Main tasks for this position will be information 
spreading, homepage adm, project follow up, economy, 
recourse planning. You should have a background in 
projects and familiar with theses tasks. 

You will meet a lot of people in this position and the
refore communication skills and openess will be a good 
help. The project office that is part of Product Unit Wide
band Radio Networks is responsible for project manage
ment project support, economy and internal communi
cations. 

Contact Olle Sigward, 108-585 34 347, 
0lle3igward@era.ericss0n.se. Application: R/H 1258, 
Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, SE-
164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekereterare 
Produktenheten Bredbandiga Radionät är nu mitt inne i 
att utveckla nästa generations mobiltelefonisystem. Vår 
nuvarande sekreterare går vidare till andra uppgifter 
och vi behöver därför en ny sekereterare. 

• Din uppgift blir att arbeta med sedvanliga sekrete-
raruppgifter, såsom: Beställningar, resebokningar, rese

räkningar, fakturakontroll och besöksservice. Du deltar 
även i mindre projekt, och har stor möjlighet att lägga 
upp ditt eget arbete. 

För att du ska trivas hos oss tror vi att du trivs med att 
samarbeta och tycker om att ge service. Arbetet ställer 
stora krav på att du hanterar att arbeta parallellt med 
olika arbetsuppgifter, tidvis under stress. Tidigare Erics
son erfarenhet är en fördel, vidare måste du behärska 
Office-paketet, ha datorvana och ha goda kunskaper i 
engelska (i tal och skrift). Intresserad? 

Kontakta: Anita Emanuelsson, Tel 08-757 24 14, 
anita.etnanuel5son@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 
1264, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger 
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansökan. PU-
WRN@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLACET L M ERICSSON. 
STOCKHOLM 

Sekreterare 
• Till Corporate Legal Affairs i Kista söker vi två sekrete
rare. Enheten är organiserad inom LME och fungerar 
som en intern advokatbyrå och biträder Ericssonbolag 
inom framför allt segmenten Network Operators och 
Consumer 

Products. LME/DJC och LME/DJO har tillsammans 12 
anställda, varav nio jurister och tre sekreterare. Vi söker 
nu två sekreterare, varav en vikarie p g a studieledighet 
under ca ett år eller längre. Detidsarbete är inget hinder. 

Dina arbetsuppgifter blir utskrifter av brev, avtal och 
annan dokumentation på Microsoft Word. Till detta 
kommer sedvanliga sekreterargöromål som exempelvis 
telefonpassning och hantering av reseräkningar. 

Som person är Du noggrann, positiv och tycker om att 
ge service. Mycket goda kunskaper i engelska och ord
behandling är ett krav. Du bör ha arbetat minst några år 
som sekreterare. 

Kontakta: Ewa Ståhlberg, 08-585 300 21, ewastahl-
berg@lme.ericsson.se, Carina Sandström, tel 08-585 
300 34, carina.sandstrom@lme.ericsson.se, Gunilla 
Moden, 08-585 300 25, gunilla.moden@lme.ericsson.se 
Ansökan: Sekreterare LME/DJ, Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, HF/LME/P Maria Clewemar, S-l 26 25 STOCK
HOLM, rnaria.dewemar@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Sekreterare 
SALES OPERATIONS NEW ACCOUNTS, CENTRAL-AND 
EASTERN EUROPE, AFRICA AND MIDDLE-EAST. 

• VI fortsätter våra framgångar med GSM och NMT och 
behöver nu en sekreterare för att hålla i trådarna hos 
oss. Vi arbetar direkt mot operatörer i våra länder, vilket 
vi tycker är både roligt och utvecklande. Du hjälper till 
med offerter, kundbesök, korrespondens, information 
och administration bla. av resor, dokument, reseräk
ningar och tidrapportering. Du är assistent/sekreterare 
åt sektionschefen och fungerar som koordinatör och 
sammanhållande länk för sektionen. 

För att lyckas med detta behöver du stor förmåga att 
arbeta snabbt och självständigt och tycker om att ge ser
vice och vara engagerad i många saker samtidigt Du är 
drivande, har ordningssinne, är flexibel och positiv. Du 
är datavan, har Ericsson erfarenhet och det är bra om du 
är van användare av MS-Word, Powerpoint och Excel. 
Du har minst gymnasiekompetens och sekreterarutbild-
ning och har erfarenhet som sekreterare inom mark
nadsföring. Du skriver och talar felfritt engelska och 
svenska, och gärna något mer språk. 

VI söker dig som uppskattar att vara medlem i ett am
bitiöst team i en dynamisk och stimulerande miljö där 
det händer mycket Det händer att arbetsbelastningen 
är hög, stämningen är alltid hög, och vi hoppas du kom
mer att trivas i här i Sundbyberg. 

Kontakta: Per Wistrand Sales Operations Manager, +46 
8 404 8774, Per.Wistrand@era.ericsson.se, Anita 
Malmström Wallner Human Resources+46 8 404 2429, 
anita.malmstrom-wallner@era.ericsson.se. Ansökan: 
SEKRETERARE, Ericsson Radio Systems AB, 
SG/ERA/LP/H Anita Malmström Wallner, 164 80 STOCK
HOLM. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Assistent/Sekreterare, 
Vikariat 
Ericsson Sverige AB år Ericssons nystartade marknads
bolag i Sverige. Vi verkar på en av världens mest spän
nande och avreglerade marknader, med en ständigt ex
panderande infrastruktur för tele- och datakommunika
tion. Ericsson Sverige ABs kunder ligger i framkant när 
det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP. 
Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. 
Våra kunder är operatörer, samt såväl privata som of
fentliga organisationer i Sverige. Företaget består av 
cirka 600 medarbetare med starkt kundfokus Vi har 
kontor bland annat i Malmö, Kumla, Göteborg och Ny
näshamn. Huvudkontoret ligger på Kungsholmen i 
Stockholm. 
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Nyplanteringar på hallonberget. 
Det är precis som det låter. Vi håller på att bygga en plantskola för framtida 

ekonomer inom Ericsson - Ericsson Shared Services. 

Nu sitter vi i Hallonbergen för att så småningom flytta till Sundbyberg. Vi blir en samlad resurs, 

som många enheter inom Ericsson kommer att ha stor glädje av. Tanken är att vi med vår kompetens 

ska kunna förenkla och effektivisera koncernens ekonomiska rutiner. 

Verksamhet inom ekonomienheterna i EBC, ECS, ERA och ETX har förts samman i det 

nya bolaget och vi kommer att bygga ut för flera enheter. 

Vill du vara med och bidra till en riklig skörd? 

Corporate Financial Processes and 
Applications 
Vi ansvarar för att utveckla, implementera och förvalta globala, standardi
serade finansiella processer med tillhörande applikationsstöd inom 
Ericsson-koncernen. 

För att klara av detta behöver vi Processutvecklare och SAP R/3 
specialister, som uppskattar att jobba i projektform. 

Mer infonnation: 

Gun Schulte, 08 -404 75 4 2 gun.schutteeime.ericsson.se 

Accounts Receivable 
Vi ansvarar för kundfordringarna för ett antal Ericsson-bolag. Vi ska ge 
kunden relevant information, bokföra inkommande betalningar, kontakta 
kunden eller lokalbolaget om det råder oklarheter. 

Allteftersom fler företag inom koncernen utnyttjar våra tjänster behöver 
vi nya medarbetare. Nu behöver vi dels en Ledare som kan stödja och 
utveckla medarbetarna, dels flera Medarbetare, som kan ansvara för det 
löpande arbetet med kundfordringar, förskott, remburser och krediter. 

Mer information: 

Tommy Bergdahl, 08 -508 78 755 tommy.bergdahieetx.ericsson.se 

Accounts Payable 
Vi kommer att hantera en miljon leverantörsfakturor om året! Som du förstår 
ställer det stora krav på en effektiv organisation och det senaste i teknikstöd. 

För att klara det behöver vi många nya medarbetare. En Enhetschef 
som dels leder och fördelar arbetet, dels ansvarar för kompetensutveck
lingen. Vi behöver också en Samordnare/Redovisningsansvarig som 
kan ansvara för sektionens bokslutsarbete. Samordnaren arbetar även 
med förbättring av rutiner och processer. Vi behöver dessutom flera 
Medarbetare för registrering av fakturor och kontakter med kunder och 
leverantörer. 

Mer information: 

Eva Roth, 08 -508 78 705 eva.rotheetx.ericsson.se 

General Accounting 
Vi är ansvariga för det centrala ekonomisystemen och är navet i redovis
ningen. Korrekt information för månads-, kvartals- och årsbokslut levereras 
också av oss. 

När enheter flyttas, avvecklas eller outsourcas måste 
rutiner ändras. För detta behöver vi en Ekonom 
med specialitet Outsourcing. Ett variationsrikt 
arbete med mycket externa kontakter. 
Mer information: 
Per Huttgren, 08-508 78 791 
per.hultgreneetx.ericsson.se 

Treasury 
Ericsson är ett av de stora företagen i världen - och ett av de mest interna
tionella. Våra valuta- och kassaflöden är mycket omfattande med stora 
transaktionsvolymer i de flesta av världens valutor. Det är vår utmaning inom 
Treasury- professionell hantering är pengar! 

Vi behöver flera Medarbetare. För hantering av terminskontrakt, 

valutaredovisning och analys av valutaflöden. Men också för handläggning 

av leverantörsbetalningar, kontoanalyser, bokföring mm. 

Mer Infonnation: 

Rose-Marie Söderberg, 08-757 02 26 rose-marie.sodertienjeera.ericsson.se 

Karin Tönnervall, 08-757 8 8 38 karin.tonnervalieetx.ericsson.se 

Travel Accounting 
Varje arbetsdag är tusentals Ericsson-medarbetare på väg med flyg någon
stans i världen. Det handlar om stora pengar för företaget. 

Vi har ansvaret för att systemet med reseräkningar fungerar perfekt; 
för granskning och utbetalning. Vi ska se till att en god service upprätthålls 
och förbättras. 

Därför behöver vi flera nya Medarbetare, som kan arbeta med gransk
ning, registrering och bokföring av reseräkningar. Ett jobb, som ger ett 
brett kontaktnät med anställda över hela koncernen. 
Mer information: 
Pär Borg, 08-757 01 54 par.borgeera.ericsson.se 

IS & TT Development and Support 
Vårt jobb är att säkerställa företagets ekonomistyrning genom att ta fram 
bra och moderna IS/IT-lösningar inom ekonomiområdet. Just nu gör vi en 
storsatsning på att få igång elektroniska fakturaflöden från våra leveran
törer. Det gäller både överföringar enligt EDI-standarden och andra format. 

För att vi ska lyckas med det behöver vi en effektiv Dataintresserad 
ekonom, som tycker att det är roligt att knyta nya kontakter, här hemma 
såväl som internationellt. 

Mer infonnation: 

Monika Nordlund. 08-764 17 90 monica.nonllundeera.ericsson.se 

Nu anar du lite vad vi håller på med här uppe på hallonberget. 
Vi bygger något nytt. Vi utvecklar nya metoder och skapar 
nya processer, som blir en tillgång för Ericsson. 

Ring eller maila till respektive kontaktperson och 
ta reda på mer. Du kan också ringa Ingrid Elmer, Human 
Resources, 08-404 26 58 . Om du redan bestämt dig, är det 
bara att skicka ansökan till Ericsson Shared Services AB, 
Human Resources, Anneli Andersson, 172 81 Stockholm. 
Välkommen! 

Ericsson Shared Services AB ERICSSON $ 
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J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 17 1999 

• Vi söker en assistent/sekreterare till enheterna Busi
ness Development och Financial Management, Business 
Control 4 IS/IT inom Ericsson Sverige AB. Tjänsten är ett 
graviditetsvikariat fr o m 200O-OI-O1 och ett år framåt 
med möjlighet till förlängning. Du kommer att fungera 
som assistent/sekreterare för de två enhetscheferna 
men också som en sammanhållande länk till övriga me
darbetare. 

Arbetet innefattar sedvanliga sekreteraruppgrfter som 
t ex resebeställningar, granskningar, dokumentskrivan
de, viss ekonomisk uppföljning, beställningar, arkivering, 
arrangera möten/konferenser samt skapa och uppdate
ra enheternas webbsidor. Du är noggrann, positiv och 
tycker om att ge service. 

Vidare har Du förmåga att prioritera och fatta själv
ständiga beslut samt en god förmåga att kommunicera 
och samarbeta med många olika medarbetare.Du har 
goda kunskaper i MS Office-paketet, (Word, Excel, Po
wer Point, Outlook) och Front Page. För att söka denna 
tjänst krävs att Du har Ericssonkunskap, att Du tidigare 
arbetat inom koncernen och är bekant med de admi
nistrativa rutinerna inom företaget Din formella kompe
tens bör vara lägst gymnasienivå och några års erfaren
het av sekreterararbete. 

Kontakta: Lena Tellebo, 08-579 18 418,070-558 11 61, 
lena.tellebo@ese.ericsson.se, Jan-Erik Svensson, 08-579 
18 333,070-589 13 25, jan-erirtsvensson@ese.erics-
son.se, Elinor Skogsfors, 08-579 18 456, 070-349 16 86, 
elinor.skogsfors@ese.ericsson.se. Ansökan: 
Assistent/Sekreterare, Vikariat Ericsson Sverige AB, 
SE/ESE/Personal Lena Simonsson, 126 25 Stockholm, 
lenasimonsson@ese.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Cybrarian 
Ericsson Business Consulting have started a Knowledge 
Management program. The purpose of the program is 
to increase the re-use of our total experiences in the 
more than 30 countries where we are in business. The 
technical support is a portal from which one can receive 
information about what we can do and what we have 
done for our different customers. The re-use is also sup
ported by a network of Practice Managers. The pilot of 
the program is running at the moment in a couple of 
our larger local companies We count on a wider spre
ad at the beginning of next year. The BU Business Con-
suiting's program for Knowledge Management Starga-
te, needs a new team member - a Cybrarian. 

• As a Cybrarian you will be responsible for: Reviewing 
and structuring the information in the Stargate Internet 
portalEditing the news area, e.g. gather, publish and cre
ate news on the web site. Assisting the Global Practice 
Area Managers in creating and maintaining the informa
tion related to the Global Practice Areas Assisting the 
local Knowledge Management Officers in creating and 
maintaining the information. Half the time will be spent 
with implementation within Business Consulting Sverige 
(BCS) and the other half within the global roll-out-pro
ject 

The position is preferably based in Stockholm, Marie-
vik with the local Knowledge Management Office for 
BCS. The person we are looking for must have: Quality 
oriented ways of working. Service oriented mindset Ex
cellent knowledge in English, spoken and written. Good 
knowledge in web publishing. Good knowledge of infor
mation structuring and sorting. Good knowledge of the 
business of Ericsson Business Consulting. University de
gree as an IT-librarian or equivalent Good business 
knowledge. More than 5 years of work experience. 

Contact: BCS' KM officer - Lena Dominguez +46-8-726 
33 11, BCS' KM, officer -Totak Seddighzadeh +46-8-568 
61 744, Project Manager for the first wave rollout - Ma
ria Persson +46-11-24 71, 22, Program Director - Peter 
Baladi +46-8-422 21 43, The Stargate Internet portal 
can be viewed at http:stargate.exu.ericsson.se. Applica
tion: Cybrarian. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Assistent till Business 
Innovation 
Vi på Business Innovation jobbar med att hitta, suppor-
ta och utveckla bra idéer till kommersiella produkter 
och tjänster. Detta innbär att vår enhet består av ett an
tal små start-up verksamheter som vi på bästa möjliga 
sätt försöker supporta i både stort och smått Kr att 
kunna utveckas i den takt som är vår avsikt behöver vi 
hjälp av en kvalificerad administrativ assistent som vill 
stödja oss, vår chef och medarbetare i det dagliga ar
betet Vi erbjuder Dig ett intressant och självständigt ar
bete med både ansvar och befogenheter i en garante
rat dynamisk miljö. 

• Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara: 
Att stödja enhetschefen i hans dagliga arbete. Ansvara 
för avdelningens hemsida. Framställning av presenta
tionsmaterial. Ta hand om nyanställda. Granskning och 
bokföring av leveransfakturor. Ansvar för ett fungerande 
administrativt system på enheten. 

Vi tror att Du är utåtriktad och flexibel person med 
förmåga att prioritera och fatta egna beslut Du har lätt 

för att samarbeta och kommunicera med andra männi
skor. Du kan Ericssons interna rutiner och behärskar MS-
Officepaketet samt HTML/webhantering. 

Kontakta: Zorica Bodiroza, 08-757 0191, zorica.bodiro-
za@era.ericsson.se. Ansökan: Assistent till Business In
novation, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglof@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Sekreterare 
HF/LME/DMD • Strategic Planning. Vi söker morgonda
gens sekreterare idag! Vi jobbar med Ericssons strate
giska planering och en koncemomspännande kundnöj-
dhetsmätning. Det betyder mycket samarbete med våra 
Marknads- och Affärsenheter. Vi behöver både få in och 
komma ut med information. Det gäller för Dig att hålla 
reda på var i processen vi står, distribuera material, 
fånga in information, jaga på de enheter som ligger ef
ter et c Du måste själv ta initiativ för att få in viss infor
mation och sedan sammanställa den. 

• VI kommer att utnyttja vårt Intranet för att få ut myck
et av vår information. Du måste därför kunna göra Web-
sidor, lägga in och ta bort material. Vi behöver också en 
del hjälp med att ta ham OH presentationer samt lite 
hjälp med att boka möten, resor och ta hand om det ad
ministrativa. Du som söker har intresse av att samarbeta 
med andra människor i ett högt tempo i en internatio
nell miljö. 

Jobbet kräver kunskaper i Officepaketet och Web-
hantering. Du har även goda kunskaper i engelska, såväl 
muntligt som skriftligt Vidare förutsätter vi pålitlighet då 
vi arbetar mot deadlines och måste kunna räkna med 
Din support 

Som person utmärks Du av initiativförmåga, hög grad 
av självgående, hög förmåga att hålla reda på kontakter 
och olika utskick, känsla för informationssökning på Int
ranet/Internet samt en stor portion positiv inställning 
och humor. Något för Dig? 

Kontakta: Inger Högberg, 08-71 94810, inger.hog-
berg@lme.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare LME/DMD, 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Mats Bjerlöv, 
HF/LME/P, S-126 25 STOCKHOLM, 
mats.bjerlov@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Administration 
KI/ERA/UI Market interest in the new WCDMA based 
worid standard is booming! Our mission at WCDMA 
Systems is to ensure provisioning of the most competiti
ve products and solutions for WCDMA based third ge
neration mobile systems and terminals ensuring suc
cessful business to our customers. The area for our in
volvement covers end-to-end system solutions including 
Applications, Service Network, Core Network, Radio Ac
cesses, Management Systems and Terminals The orga
nizational framework includes marketing, product units 
for terminal and infrastructure products, acceptance 
and verification centers, and customer service units, all 
focusing on deployment of aligned and complete solu
tions 

• We are searching for a secretary to be part of our 
'Operations Strategy and Control Unit' at WCDMA 
Systems. The job includes assisting in our activities with; 
WEB publishing. Information channels (Briefing, Spot
light). Events. Work in our economical registers. Who 
Are You? 

We believe that you meet the following criteria; Servi
ce minded person with excellent social skills. Team play
er able to work independently. Structured and organised 
good at prioritise. Skilled in MS Office and WEB design & 
publishing tools. Good Ericsson knowledge. Genuine in
terest and skills in formulating messages in writing, pic
ture and atmosphere. Enjoy working in a networked and 
growing organisation. 

Contact: Erik Ehrenfors, +46 8 585 34 109, Erik.ehren-
fors@era.ericsson.se, Kajsa Möller, Human Resources, 
+46 8 404 72 93, Kajsa.moller@era.ericsson.se. Applica
tion: Administration, Ericsson Radio Systems AB, Kajsa 
Möller, UH, 164 80 STOCKHOLM, 
Kajsa.moller@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Administration 
KI/ERA/UH - Human Resources Market interest in the 
new WCDMA based world standard is booming! Our 
mission at WCDMA Systems is to ensure provisioning of 
the most competitive products and solutions for WCD
MA based third generation mobile systems and termi
nals ensuring successful business to our customers. The 
area for our involvement covers end-to-end system so
lutions including Applications, Service Network, Core 
Network, Radio Accesses, Management Systems and 
Terminals The organizational framework includes mar
keting, product units for terminal and infrastructure pro

ducts, acceptance and verification centers, and custo
mer service units, all focusing on deployment of aligned 
and complete solutions 

• We are looking for an assistant who can assist the 
Human Resources department at ERA/U with the daily 
work. You must really enjoy working with personnel ad
ministration. But we also believe that you are interested 
in working with special projects and that you have the 
ambition to develop within the unit and take more re
sponsibility. The position will give many opportunities to 
international contacts, which requires good communica
tions skills as well as good English skills, spoken and 
written. Who Are You? 

We believe that you meet the following criteria; Servi
ce minded person with integrity and excellent social 
skills. Team player able to work independently. Structu
red and organised good at prioritise. Ability to identify 
improvement areas and generate practical 
solutions.Skilled in using IS/IT tools such as MS Office. 
Good Ericsson knowledge. Enjoy working in a networ
ked and growing organisation. 

Contact, Kajsa Möller, Human Resources, +46 8 404 72 
93, Kajsa.moller@era.ericsson.se. Application: Administ
ration, Ericsson Radio Systems AB, Kajsa Möller, UH, 164 
80 STOCKHOLM, Kajsa.moller@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Administration 
ERA/UX/SPROJECT ADMINISTRATIVE SUPPORT Market 
interest in the new WCDMA based world standard is 
booming! Our mission at WCDMA Systems is to ensure 
provisioning of the most competitive products and solu
tions for WCDMA based third generation mobile 
systems and terminals ensuring successful business to 
our customers. The area for our involvement covers 
end-to-end system solutions including Applications, Ser
vice Network, Core Network, Radio Accesses, Manage
ment Systems and Terminals. 

• In order to meet the challenges of being at the fore
front of standardizing new mobile technology, new 
ways of working with administration and information 
handling has led to the creation of a new position at 
ERA/UX/S. 

Your main responsibility will be to support the Total 
Standardization Project Manager. You will also assist the 
other persons within the whole UX/S unit with admi
nistrative support There may also be other aspects of 
support e.g. in conjunction with standardization mee
tings hosted by the unit that would be part of your re
sponsibilities. We are working in an international envi
ronment which result in that the Total Standardization 
Project Managers or other UtyS staff members of are 
not always in the office. 

This means that working independently, without con
stant need for neither supervision nor support is an es
sential personal quality for this job. To be successful in 
this job, you need experience of MS Office and MS Out-
look.You are a service minded person who likes to solve 
problems for others and handling day-to-day activities. 
Fluency in Swedish and English, both spoken and writ
ten is required. This is important since you will have 
dairy contacts with people in the unit having both Swe
dish 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 inter
nally in Ericsson and from outside of Ericsson. 

Contact: Per Bjömdahl, +46 8 757 2602, per.bjom-
dahl@era.ericsson.se. Application: Administration, Erics
son Radio Systems AB, Kajsa Möller, UH, 164 80 STOCK
HOLM, Kajsa.moller@era.ericssoase 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Sekreterare 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår Region Europe, Middle East & Africa söker vi en 
sekreterare. 

• Du kommer arbeta som assistent till regionchefen 
där arbetsuppgifterna bl.a är att föra protokoll i olika fo
rum, förbereda möten och seminarier. 

VI behöver Dig som kan arbeta självständigt och fatta 
egna beslut som kan prioritera "rätt" även i ett högt 
tempo, ha utpräglad servicekänsla samt gillar föränd
ringar. Du behöver också ett visst mått av nyfikenhet och 
fantasi samt att med full kraft vilja utveckla verksamhe
ten vidare. 

VI förutsätter att Du har mycket goda kunskaper i eng
elska och gärna ytteriigare ett språk, eftersom du dagli
gen kommer att ha kontakt både muntligen och skriftli
gen, med lokalbolag och kunder. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från intema-
tionellet företag. 

Kontakta: Karin To», 046-19 37 72. Ansökan: Sekretera
re Region EMEA, Ericsson Mobile Communications AB, 
Personalenheten, 221 83 LUND. 

ERICSSON SVERIGE AB, KISTA 

Secretaries and assistants 
PU MOBILE INTERNET APPLICATIONS Jump into the In
ternet World! Everybody is aware of the tremendous 
success of mobile communications. Over 200 million 
people use mobile phones today - a number that may 
be quadrupled in just five years time! However, the real 
challenge is not just about quantity, it is also about en
hancing voice communications with exciting, easy-to-
use, data-oriented services. Thereby adding a whole 
new dimension to the way we use our mobile phones 
Product Unit Mobile Internet Applications is a new Pro
duct Unit within the Network Operator Segment Our 
Mission is to form and execute the Ericsson Wireless In
ternet applications in the leading position in this niche. 
We develop applications that enable operators and 
content providers to offer these services to end-users. 
We are growing fast and need to grow even faster. This 
means that we have opportunities for competent peo
ple interested in working with cutting-edge technology 
in an open entrepreneurial company. 

• WE ARE LOOKING FOR PEOPLE WITH BOTH FEET 
FIRMLY ON THE GROUND AND WITH THE ABILITY TO 
KEEP A COOL HEAD WHEN THE ACTION GETS GOING. 
WHAT YOU CAN HELP US WITH: getting to where we 
need to be in the worldhelping our new people find 
their feetbeing a vital link in our information chaintaking 
care of the administrative routines that help keep us on 
the movebeing a liaison between the unit and internal 
and external customersmanaging your manager and 
your team IN YOUR "BACK-PACK" YOU SHOULD BRING: 
Microsoft Office applications know how and Skills. The 
ability to make yourself understood in, and understand, 
English. The ability to handle everyday problems with a 
smile. WE WOULD BE DELIGHTED IF YOU ALSO COULD: 
handle WEB toolshandle senior managers. IF YOU WANT 
TO TAKE THE LEAP please give us a call and send your 
application a.s.a.p. but no later than October 31,1999. 

Contact: Anna-Karin Norrman, +46 8 585 30059, anna
karin. norrman@era.ericsson.se, Linda Schang, Human 
Resources, +46 8 404 2376, linda.schang@ewi.erics-
son.se. Application: SECRETARIES AND ASSISTANTS AV-
5/99, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AV/HS, 164 
80 STOCKHOLM, britt-marie.olsson@ewi.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Avdelningssekreterare 
Ericsson Research år en Corporate Unit med ansvar för 
all forskningsverksamhet inom Ericsson. I Kista är vi ca 
260 anställda. Till forskningsenheten Access Technolo
gies and Signal Processing söker vi nu en avdelnings
sekreterare. 

• Som avdelningens sekreterare kommer Du att assi
stera chefen och hela avdelningen, idag ca 35 personer. 
I arbetsuppgifterna ingår ansvar för administrativa ruti
ner, bokning av resor och konferenser samt ansvar för 
avdelningens interna web-sidor. 

Arbetet kräver goda kunskaper i engelska, att Du be
härskar MS Officepaketet och Internet/Intranet För rätt 
person finns möjligheter till ett spännande och själv
ständigt arbete i en intressant miljö där Du kan utveck
las inom IS/rr och ekonomi. 

Kontakta: T/US Cecilia Lindblad, 08-75 73943, 
cecilia.lindblad@era.ericsson.se, T/UC Jan Färjh, 08-76 
41589, jan.farjh@era.ericsson.se. Ansökan: Avdelnings
sekreterare, Ericsson Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisa
beth Sandström, Torshamnsgatan 23,164 80 STOCK
HOLM, elisabethsandstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Kursadministratör 
Cellular Transmission system (CTS) är ett affårssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar med 
kunder över hela världen. Systemen ökar utnyttiandeg-
rad av infrastruktur och ger ökad kontroll, flexibilitet och 
tillförlitlighet För att kunna möta kundernas krav på 
snabba lösningar krävs självständiga och kunniga me
darbetare. CTS består för närvarande av 80 personer 
och nu behöver vi utöka vår personalstyrka med ytterli
gare personal. 

• Vi söker nu en kursadministratör som ska ansvara för 
handläggning av kursbokningar i samverkan med Erics
son Radio Systems AB. Arbetsuppgifterna kommer hu
vudsakligen att bestå i hantering av kurslitteratur, kur-
scertifikat och kursutvärderingar. I arbetsuppgifterna ing
år också kursintroduktion, logistik i samband med 
kursstart, sociala aktiviteter för kursdeltagare samt att 
vara allmän gästsupport för kursdeltagare. 

Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna språ-
kinriktad, med erfarenhet som sekreterare eller admi
nistratör från sälj- eller marknadsföringsverksamhet Vi 
tror att du är en drivande och serviceinriktad lagspelare 
med skinn på näsan. Du har lätt för att samarbeta och 
kommunicera med andra människor. Du talar och skri
ver engelska och svenska flytande och du behärskar MS-
Officepaketet 
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Kontakta: Gunnar Stenhjelm, 08-404 77 69, Madeleine 
Koch, personal, 08-757 17 49. Ansökan: Kursadministra
tör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Bo» 11,164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Sekreterare 
• Supply CMS 30. Du kommer att assistera chefen till 
leveransavdelningen för Japan samt arbeta som sekrete
rare för avdelningen. Bland annat skriver du mötespro
tokoll, gör OH-presentationer, korrekturläser dokument, 
säkerställer de administrativa rutinerna inom avdelning
en, introducerar nyanställda, granskar tidrapporter och 
reseräkningar. 

I arbetet ingår också uppdatering av Web-sidor, samt 
ett nära samarbete med övriga sekreterare inom enhe
ten. Vi vill att Du har: Erfarenhet av sekreterararbete 
med servicekänsla. Stor PC-vana och behärskar bl a MS 
Office-paketet. Har goda kunskaper i engelska, lätt för 
att arbeta med olika arbetsuppgifter parallellt Kan arbe
ta självständigt men har också lätt för att samarbeta. 
Ericssonkunskap. Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift 

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

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Sekreterare 
Enheten IPR S Patent Unit i Kista hanterar frågor som 
rör patent, mönsterskydd, varumärken, licenser, piratde
lar etc Vi är ca IO personer och arbetar formellt för 
Ericsson Moble Communications AB. Till vår enhet söker 
vi nu en erfaren sekreterare. 

• Arbetsuppgifterna består i att skriva protokoll, hante
ra fakturor, boka resor, möten och konferenser, göra re
seräkningar i reseprogrammet Atlas, budgeteringsarbe-
te, design och uppdatering av hemsidor, hantera tidrap
porter, registrering av ärenden och dokument, bistå våra 
patentassistenter med enklare uppgifter samt andra all
männa kontorsgöromål. 

Vi vill att du har goda kunskaper i svenska och engels
ka i tal och skrift, har bra kunskaper i MS Office (Word, 
Power Point Excel etc) Dessutom är Ericssonkännedom 
en nödvändighet Vi ser helst att du kan bölja hos oss så 
snart som möjligt 

Kontakta: Ulf Rytterholm, 08-404 51 66, uttrytter-
holm@ecs.ericsson.se. Ansökan: SEKRETERARE TILL, 
Ericsson Mobile Communications AB, Kl/ECS/HKA, 164 
80 KISTA, gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
KISTA 

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 me 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 mana
ging them together with the projecfjeader. Business ad
ministration (purchase orders, invoices and follow-
up)will also be a part of your work. Since we are con
stantly being visited by groups of journalists, customers 
(operators, distributors) and Ericsson representatives 
from our Market Units, we will need your help in mana
ging them. 

Part of the PR work is to loan products to people that 
we believe to be important influences in society (jour
nalists, analysts, VIPs etc). You will be responsible for 
the setting-up, administration, management and physi
cal handling of a loaner-programme. 

You should have experience from a marketing depart
ment in the past Y 

ou 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 like working with many different people (diffe
rent attitudes) and you prefer having many interfaces in 
your work. 

As most of our contacts are with non-Swedes it is es
sential that you speak and write English fluently. An ad
ditional foreign language is an advantage. 

Contact: Solveig Aas, 08-585 311 63. Application: MAR
KETING ASSISTANT - COMMUNICATIONS DEPARTMENT, 
Ericsson Mobile Communications AB, Kl/ECS/HKA Gunn 
Sahlberg, 164 80 STOCKHOLM, 
gunn3ahlberg@qcs.ericss0n.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 to hand om våra 
kursdeltagare och dessutom sköta det administrativa? 
Bland dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa våra kurs
deltagare till rätta att självständigt hantera all kursdo
kumentation och se till att den finns tillgänglig i utbild
ningslokalerna att förbereda kursdatorerna med rått 
programvara inför kurs att se till att kurslokalerna hålls 
snygga och representativa. Din arbetsplats är i huvud
sak Västberga men du arbetar i Kista ca I dag per 
vecka. 

• Vi söker dig som är positiv och trivs med kundkontak
ter. Du är mycket servkeinriktad, tycker om att arbeta 
med människor och är mån om att göra det bästa för 
våra kursdeltagare. Du är en initiativrik, praktisk person 
med bra ordningssinne. Du bör också vara van att jobba 
vid en dator och ha goda kunskaper i engelska, både i 
tal och skrift 

Kontakta: Kenneth Andersson, 08-726 32 70, Ken-
nethAndersson@edtericsson.se. Ansökan: Kursvärdinna 
Active Learning, recmitment.@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

CM hantering 
för WCDMA Basstation 
Systemenhetema 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 ut
veckling av basstationer, som är en central del i mobil
telefonsystemet Vår kund är NTT DoCoMo i Japan, värl
dens största mobiltelefonoperatör. 

• Vi arbetar med snäva tidsramar och högt tempo. 
Trots detta arbetar vi aktivt med kompetensutveckling 
och våra mänskliga värderingar. VI har behov av ytterli
gare medarbetare och söker Dig som är civilingenjör 
med teoretisk inriktning som dessutom har en utåtrik
tad, positiv och drivande läggning. Arbetet innebär med 
hänsyn till vår geografiska spridning ett visst mått av re
sande. Vi söker en person som vill arbeta med CM frå
gor för system-ledningen WCDMA basstation. I dina ar
betsuppgifter ingår: Handha dokument baseline. Admi
nistrera CCB (Change Control Baord). Hantering i PRIM 
av översta basstationnivån. Release av basstationsnod. 

Jobbet kräver mycket god kunskap om Ericssons pro
dukthantering. Vidare krävs god sammarbetsförmåga då 
man i många frågor skall agera som samordnare mellan 
system, produktledning, konstruktion och integration 
och verifiering. VI är ett glatt gäng som arbetar gränsö
verskridande med högt i tak. Vi finns på tre olika orter 
inom Sverige (Kista, Mölndal och Luleå). 

Kontakta: Ingemar Sohlman, 08-757 22 10, ingemar.so-
hlman@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1271. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

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 sekrete-
raruppgifter som resebeställningar, granskningar, doku
mentskrivande och viss ekonomisk uppföljning. Beställ
ning av kontorsmaterief och olika bokningar, dokumen
tering och uppdatering av och på websidor. Du har god 
PC vana och skall klara av att använda MS Office pake
tet, 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 före
taget Det är också bra om du har en förmåga att bygga 
nätverk 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.sttaiKJendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Sekreterare till 
sektorchefen 
• Vi söker dig som vill jobba i en framgångsrik, expan
derande och utmanande verksamhet - Ericssons vikti

gaste utvecklings-projekt 3:e generationens mobiltele-
fonisystem WCDMA. Vår sektorchef på systemavdelning
en för basstationer inom Produktenheten Wideband Ra
dio Networks, PU-WRN söker en sekreterare. Du kom
mer att vara den sammanhållande länken på avdelning
en. Vi erbjuder dig ett stimulerande, intressant och själv
ständigt arbete med både ansvar och befogenheter. 

Arbetsuppgifter för dig kommer bl a att vara: Assistera 
chefen i hans dagliga Arbete. Fakturakontroll/reseräk
ningar. Planera samt boka konferenser och resor. 

Uppdatering av enhetens web. Skriva mötesprotokoll. 
Arrangera avdelnings- och Projektevenemang. 

Arbetet är självständigt och kräver en drivande, utå
triktad och flexibel person med förmåga att prioritera 
och fatta egna beslut Du är serviceinriktad, tar initiativ, 
har god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera 
med andra människor. Van att driva många parallella 
projekt samtidigt För tjänsten krävs goda kunskaper i 
svenska och engelska samt att du behärskar MS-Offi-
cepaketet Har du dessutom Internet och god Ericsson
kännedom är det en merit 

Kontakta: Carina Blomquist, 08-757 02 84, 
carina.blomqui5teera.eric5son.se, Anna Lindvall, perso
nal, 08-404 76 62, anna.lindvall@era.ericsson.se. Ansö
kan: R/H 1290, Ericsson Radio Systems AB, 
Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, an-
50kan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

TR OCH CR HANDLER TILL WCDMA SYSTEM 
DESIGN 

Vill du ha möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter 
och rutiner samt skapa något nytt? Ta då tillfället i akt 
och var med och skapa ett nytt system från början. Pro
duct Unit Wideband Radio Networks, PU-WRN, år an
svarig för utveckling och underhåll av Radionät för 
Ericssons Wideband-CDMA system, vilket är det nya 
tredje generationens mobihelefonisystem. Vår sektor 
System Design S Radio Network Product Development 
är Systemavdelning för hela radionätet Dvs. vi jobbar 
med alla ingående delar så som Radio Basstationer, 
Radionåtverkskontroller samt drift och underhållsutrust
ning. Vi gör systemering och verifiering av radionätet 

Felrapportshantering 
• VI behöver nu utöka med en handier för Felrapporter 
(TR, Trouble Reports) och Ändringsbegäran (CR, Change 
Requests). De områden du kommer att arbeta inom är: 
Felrapporthantering. Ändringshantering. Administrera 
forum för felrapporthantering/ändringsbegäran, CCB. 
Koordinering med övriga enheter inom produktenheten. 
Påverka och utveckla våra rutiner och verktyg. 

Vi tror att du har erfarenhet hån det ovan beskrivna, 
är en drivande noggrann och positiv person som har lätt 
för att skapa kontakter. Detta är viktigt eftersom många 
av de frågor du kommer att arbeta med kräver koordi
nering och samordning med projektledare och kon
struktörer. Om det här låter intressant tveka då inte att 
kontakta oss så får du mera information. 

Kontakta: Uff Lönn, 08-585 311 20,070-376 21 65, 
urf.lonn@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1265, Ericsson 
Radio Systems AB, Kl/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 
80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericssoase. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Assistant/Secretary 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson and is a Bu
siness Unit in the Network Operators * Service Provi-
ders(SO) segment Ericsson Services combines the best 
elements of SO's service unit network to create a single 
focused organization. The result - a dynamic resource 
which aims to build on our impressive sales growth and 
maximize business opportunities well into the new mil
lennium. To find out more about this new force in servi
ce solutions please visit our website at: http://networko-
perators.ericsson.se/services/ 

• For our Marketing Unit EMEA (Europe, Middle East 
and Africa), we are looking for two Assistants/Secretari
es to assist our sub units System Solutions consisting of 
55 people and Telecom Management Solutions, consis
ting of 67 people. You will assist the managers with 
customary secretarial tasks, such as travel and conferen
ce arrangements, meetings, information, time reporting, 
purchases, slide presentations and introduction for new 
employees. We also believe you have the ambition to 
develop and take on greater responsibilities over time. 
The position requires a high level of service, flexibility, 
stress tolerance and willingness to cooperate with eve
ryone at the unit 

You have to be comfortable with working indepen
dently and making decisions in a fast moving internatio
nal environment We expect you to have an education 
within administration and some years of experience as a 
secretary/assistant You are fluent in English, have a 
good command of MS office and the Internet and have 
a positive mind. Experience of project administration is 
an advantage. 

Contact Marie Sägner, 08-719 3787, 
marie.sagner@era.ericsson.se, Agneta Olsson, 08-719 
5413, agneta.olsson@era.ericsson.se. Application: Assi
stant/Secretary, Ericsson Radio Systems AB, 

HF/ERA/GHS Lena Averin, 126 25 Stockholm, 
lena.averin@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sekreterare - Radio 
Network Design 
Service Area Unit Network Design and Network Impro
vement Services skapades 15/3 för att tillgodose våra 
kunders krav på en enhetlig tjänsteportfölj inom Erics
son-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 

• 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 exempel är: bokning av resor, arrange
ra konferenser, telefonpassning, viss ekonomiuppfölj
ning, tidskrivning, vara med i mindre projekt hjälpa ny
anställda tillrätta, ta hand om offerter och lägga beställ
ningar 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.nib-
son@era.ericsson.se, Göran Ågren, 08-757 3432, go-
ran.agren@era.ericsson.se. Ansökan: Sekreterare -Radio 
Network Design, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Alm blad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

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

• 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 problemhanter
ing samt ge experthjälp till våra kunder inom Ericsson
koncernen. 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 
hån 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 
etcDu som söker skall tycka om att arbeta i en omväx
lande 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.balodcg 
edtericsson.se, Berndt Carlsson, 08-726 27 17, 
bemdtcarlsson@edtericsson.se, Ellinor Säfqvist elli-
nor.5afqvist@edtericsson.se. Ansökan: DNS-TEKNIKER. 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, VÄSTBERGA 

Configuration 
Management Teacher 
• CMcc need a Configuration Management teacherAre 
you working with Configuration Management today and 
would like to teach it tomorrow or are you teaching so
mething else today and would like to teach CM tomor
row? 

Which ever of these you are we are seeking outward 
looking people that love a challenge and never see the 
sky as the limitThe job entails planning, organizing and 
booking a variety of Configuration Management cour
ses, workshops and seminars. Some of these courses 
are ready to hold today and others you will be helping 
develop during the rest of 1999. 

Configuration Management is an area on the way up 
at the moment and training is scarce so whatever you 
do it will be greatly appreciated by us at CMcc and by 
our customers, the students.So come and join us, we 
can promise you many challenges and a great deal of 
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fun. Please contact Jean-Marc Dagenats or visit our ho

mepage http://cmccericsson.se. 

Contact: Jean-Marc Dagenais, +46 8 7263276, jean-
marcdagenais@edtericson.se. Application: Configura
tion Management teacher, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
VÄSTBERGA 

Product owners -
SAM Training recruitment 
• To support the continued growth of SAP R/3 system 
implementation within Ericsson a professional SAP Ap
plication Management Center (SAM) has been set up in 
the newly formed Ericsson IT ServicesSAM TrainingWe 
are now looking for product owners to be responsible 
for the support of training modules within the area of 
SD, MM, and PS. 

You will work withsupport to the implementation 
projects when adapting generic courses to the local 
needsset up and maintain a network of trainersupdate 
and maintain generic course material in cooperation 
with SAP R/3 Template Managerinformation towards re
gional training centersgiving overview courses within 
the modules areaYou need to havegood knowledge 
about SAP R/3 modules areagood skills in Englishexpe-
rience from learning product developmentconsuttative 
way of workingsome teaching experience. 

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

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB. MÖLNDAL 

UNIX-Tekniker 
UNIX teknikerTeam Unix ägnar sig ät installation.dnft 
och administration av UNIX-servrar och klienter samt 
ny- och vidare-utveckling av UNIX miljöerna. Dessa be
står till största delen av Sun maskiner samt en del HP. 
De sysslar också mycket med installation och drift av 
applikationer. Diverse databaser samt program-utveck
lingsverktyg är några exempel. 

• Vi söker personer med intresse för och erfarenhet av 
UNIX drift helst Sun/Solaris eller HP-UX. 

Viss erfarenhet av UNIX gärna flera dialekter såsom 
Solaris, HP-UX linux Kunskap om databaser är ett stort 
plusAtbetsuppgifterlnstallation av servers, klienter och 
programvaror. Systemarbete och underhåll av diverse 
programvaror. Felsöking och felavhjälpning. 

Kontakta: Helena Forsberg-Ekström, helena.lorsberg-
ekstrom@edtericssorLse. Ansökan: UNK-TEKNIKER 
recnjitment@edtericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Chef IS/IT och Datasäkerhet 
Ericsson Compitex AB (ECS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radio-
/tele-/datakommunikation och applikationer). Vi år un
derleverantör till andra Ericsson-enheter samt att vilar 
externa kunder utvecklar integrerade informations- och 
kommunikationssystem för larm- och ledningscentraler 
såsom 112-centraler. 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. 

• Inom GÖ/ECS/F finns enheten IT Support som är an
svarig för utveckling och implementering av nätverk och 
datorer för vårt interna datornät Vill du vara med och le
da samt utveckla vår enhet för IS/TT och Datasäkerhet? 
Vi erbjuder Dig ett stimulerande arbete, där Du får en 
central roll i att tillhandahålla det stöd verksamheten 
behöver för att klara de kommande utmaningar som vår 
expansiva marknad kräver. 

Dina viktigaste uppgifter blir att finna former för att 
effektivisera utnyttjandet av IS/TT inom företaget samt 
informationshantering mellan de Ericsson-enheter som 
vi arbetar tillsammans med EGS LAN, som också ingår i 
enhetens ansvarsområde, består av en blandad PC- och 
UNIX-miljö med betoning på PC-sidan. Vi förväntar oss 
att du även axlar rollen som LAN site manager som an
svarar för LAN och dess utveckling. Till arbetsuppgifterna 
hör även rT-säkerhet samt strategisk arbetsplatsförsörj
ning. Dessutom krävs aktiv medverkan i olika projekt 
uppföljning av verksamhetens resultat och benchmar
king. Som enhetschef har Du ansvar för verksamhetens 
mål och resultat Du har personal-, ekonomi-, och arbet-
smiljöansvar för enheten. 

VI tror att Du har motsvarande befattning inom kon
cernen efter att Du jobbat med 
verksamhetsutveckling/TT (framför aUt NT-baserad) och 
att Ditt nästa steg är att bli chef. Förutom Ericsson-erfa
renhet ser vi gärna att Du har en högskoleutbildning. För 
att passa in i arbetet bör Du vara resuhatmriktad och 
stresstålig samt ha goda ledaregenskaper samt god 
kommunikationförmåga i såväl engelska som svenska. 

Flexibilitet och förmåga att se möjligheter är andra vär
defulla aspekter. 

Kontakta: Dan-Håkan Davall, 031-709 90 01, dan-ha
kan. davallvaegs.ericsson.se. Ansökan: Chef IS/IT och Da
tasäkerhet - Ref. Nr. 4/99, Ericsson Compitex AB, Perso
nalavdelningen, Box 2102, 421 02 Västra Frölunda, ma-
ria.zetterlund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Unix Technicians 
DO YOU WANT TO WORK FORA 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 mana
gement 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 indude some travelling and limited work 
abroad.This is an exciting opportunity to be involved in 
expanding a professional SAP R/3-system operation. Ca
reer 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.Unix Technicians. 

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 independently as well as in 
team. We also value social skills high. 

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

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
STOCKHOLM 

Systems architect - Unix/R3 
DO YOU WANT TO WORK FORA 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 mana
gement 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 indude some travelling and limited work 
abroad.This is an exciting opportunity to be involved in 
expanding a professional SAP R/3-system operation. Ca
reer 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 in
dude: 

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 independently as well as in team. We also value 
social skills high. 

Contact Mikael Alm, 08-726 29 97, 
mikael.alm@edt.ericsson.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 mana
gement 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 indude 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. R/3 
Basis Consultant Your main tasks will include: 

Becoming an expert in the R/3 Basis module inclu
ding system architecture and landscape design, sizing, 
performance analysis and globalization issues. Participa
ting in implementation projects. Installing and upgra
ding systems. Developing automated surveillance. Provi
ding technical expertise support Performing maintenan
ce. Your qualifications include :Experience as a Basis 

consultant or experience as an administrator for Oracle 
databases or UNIX systems. 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: Barbro Persson, 08-726 32 40, barbro.pers-
son@edt.ericsson.se. Application: R/3 Basis Consultant 
recruitmentgedtericssoase 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Systemansvarig -
Datorsystem 
Ericsson Compitex AB (ECS) år ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade rT-system (radio-
/tele-/datakommunikation och applikationer). Vi år un
derleverantör all andra Ericsson-enheter samt att vi för 
externa kunder utvecklar integrerade informations- och 
kommunikationssystem för larm- och ledningscentaler 
såsom I I2<entraler. Vi har en komplett affärsprocess 
med egen marknadsfunktion, produktutveckling, instal
lations- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medarbetare. 

• Vi behöver Dig som kan datorsystem - både hårdvara 
och systemprogram som operativsystem och databaser. 
Du kommer att få ansvar för att de konfigurationer, som 
vi levererar ut till kunder över hela världen, verkligen 
fungerar. Beräkningar av kapadteter, hantering av upp
dateringar, utredningar som systemförändringar är ex
empel på arbetsuppgifter. VI jobbar med PC-system an
passade till telecom-tillämpningar under Windows NT. VI 
och våra kunder har höga krav på systemens tillgänglig
het 

Kontakta: Kenneth Cjörloff, 031-709 91 77, 
kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se. Ansökan: Systeman
svarig - Datorsystem - Ref. Nr. 11/99, Ericsson Compitex 
AB, Personalavdelningen, Box 2102,421 02 Västra 
Frölunda, mariajetterlund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Orade 
Databasadministratör 
Ericsson TT Services/1 IL/Sourcing/Development/EPIS-
project Våra applikationer används världen över i mer 
än 100 länder och har över 8000 användare. Vår upp
gift är att stödja och utveckla våra kunders applikatio
ner som medverkar till Ericssons framgångsrika pro
duktleveranser världen över. Du kommer att ingå i ett 
team bestående av 2-3 andra Databasadministratörer. 

• Arbetsuppgifterna innefattar att ansvara för en ORAC
LE 7.3.4 produktionsdatabas innehållande ca 25 C/S och 
web-applikationer med tillhörande bakgrundsprocedu
rer och batchprogram. Applikationerna hanterar den 
strategiska inköpsprocessen och ca ett halvdussin appli
kationer är klassificerade som affärskritiska. Databasen 
vilar på en HP/UNIX-plattform och omfattar ca 700 ta
beller (ca 20GB). Från/Till databasen laddas information 
från/till ett flertal stordatorsystem. Därutöver tillkommer 
motsvarande ansvar för tillhörande utvecklings-/test och 
utbildningsdatabaser. 

I arbetsuppgifterna ingår dessutom bl a följande: 
Medverkan vid datamodellering/design av nya applika
tioner/vidareutveckling av befintliga applikationer i sam
råd med kund/användargrupper Uttag av statistikrap
porter Framtagning och implementering av databasstan
darder SQL-optimering Datakonverteringar. 

Allmänna kvalifikationer: Minst 3 års erfarenhet av 
självständigt ORACLE-DBA arbete Mycket goda kunska
per i PL SQL Kunskaper i C och/eller UNIX-programmer-
ing är starkt merrterandePersonliga kvalifikationer: An
svarstagande och självgående Kreativ och lösningsinrik-
tad Stresstålig, flexibel och effektiv Förmåga att arbeta 
parallellt med ett flertal olika arbetsuppgifter Vilja och 
förmåga att bemöta kund/slutanvändare på ett profes
sionellt sätt 

a: Paulina lllman, +46 8 585 314 27, paulina.ill-
man@edtericsson.se. Ansökan: Orade Databasadmi
nistratör. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, KISTA 

Projektledare/ 
Systemutredare 
Ericsson TT Services skall förse Ericsson med globala 
IS/TT tjänster i världsklass. 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 chent/server teknik där serverdelarna 
finns i IBM, Windows NT eller UNIX-miljö och dientde-
lama i UNIX eller Windows miljö. 

• Vi behöver projektledare och systemutredare som 
har förmåga att översätta kundens behov tid tekniska 

lösningar. Detta kräver framför allt ett intresse för kun
dens verksamhet men också kapacitet att förstå tekni
ken. Dina arbetsuppgifter kan bestå av en eller flera av 
följande: genomföra förstudier, leda projekt utvärdera 
lösningsalternativ. Du ska tycka om att arbeta självstän
digt under ansvar och du ska behärska engelska i tal 
och skrift 

Det är ett plus om du har erfarenhet av standard 
system för hantering av produktinformation (tex Metap-
hase). Vad kan vi erbjuda? Vi arbetar som konsulter och 
våra kunder finns huvudsakligen inom Ericssonkoncer
nen. VI erbjuder goda möjligheter till kompetensutveck
ling genom utbildning och genom ledning av eller delta
gande i intressanta projekt Vi erbjuder goda möjligheter 
för dig som är småbarnsförälder att kombinera en in
tressant yrkeskarriär med föräldrarollen genom flexibla 
arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och möjlighet 
att arbeta deltid. 

Kontakta: Ove Åstrand, 08-404 27 38,070-562 53 46, 
ove.astrand@edtericsson.se. Ansökan: 
Projektledare/Systemutredare /Ove Åstrand, recruit-
ment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

SAM Security -
Security Expert 
Ericsson has been using the SAP R/3 system since 1993 
and it is now in use in over 30 companies worldwide. To 
support the continued growth of the system, we have 
decided to set up a professional SAP Applications Ma
nagement Center within our newly formed Ericsson IT 
Services. The SAP AM Center will support use of SAP 
R/3 by Ericsson Business Units worldwide, via linked or
ganizations in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur. 

• We are looking to fill key Management and Technical 
positions in the SAP AM Center, which is planned to 
grow to over 80 people during 1999. The jobs are loca
ted in Stockholm (Västberga). SAM Security - Security 
Expert Role The Security expert supports SAM activities 
in the security area and ensures that the routines are ac
cording to corporate security rules. Initiate audits for 
local adaptations (so it tits in to the global template ro
les). 

Works confirm the SAM Security authorization con
cept policy. Educate other persons involved in the secu
rity activities: internal and external. Information sharing 
with customers security members. Responsibility For the 
security concept from internal and external customers. 
(Internal customers are: training, basic consultants etc -
external customers: ETH, EBR, CEC, EKA etc). 

The Security Expert is also responsible for the custo
mers: audit on the infrastructure on the site implemen
tation of the security concept implementation of a solid 
change management organization for security handling. 
Failures can result in loss of sensitive information. Role 
Profile Security minded is a must Must be able to com
municate and write in English. Must be willing to travel 
to Ericsson Premises outside Sweden. Must be able to 
work independent if necessary. 

Must be able to co-operate with customers and con
sultants. Must have knowledge of SAP technical authori
zation concept 

Must understand the Ericsson Customer Business 
processes to be able to implement the security proces
ses (Customer process = importance of the understan
ding of how the customer works and reasons). 

Contact Ton Algra, Security Manager, +46 8 568 616 
13, ton.algra@bctericsson.se. Application: SAM Security 
- Security Expert recruitment@edtericssortse. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Elipse-support 
Söker Du ett arbete med kundkontakter? Sektionen för 
Teknisk Utveckling arbetar med utveckling av nya tek
niska lösningar inom området Produktinformation och 
Design. Projektteamet EUPSE, som är en del av sektio
nen, arbetar med en webb-applikation i lava för Pro
duktinformation (PRIM). Webb-adressen Ull EUPSE år: 
http://projectelipse.ericsson^e. 

• Vi behöver ha någon som vill arbeta med second line 
support för EUPSE. Det innebär att ha kontakt med våra 
användare världen över och att sitta som spindeln i nä
tet och samordna odl förmedla idéer, problem och lös
ningar till/frän EUPSE. 

Dina personliga egenskaper är: Öppen Hjälpsam Pro-
blemlösare Nyfiken Intresserad av teknik Tala och skriva 
engelska Erfarenhet av PDM-system är en merit Arbet
suppgifter: Förmedla probtenv/Iösningar mellan använ
daren och utvecklarna. Ta hand om ELIPSE's ärenden 
som rapporteras in från globala och regionala helpde-
sks. Vara EUPSE. 

Kontakta: Ingrid H Wennebo (projektledare), 08-726 34 
58, ingrid.wennebo@edtericsson.se, Fredrik Ejhed (sys
temarkitekt), 08-721 68 62, Fredrik.Ejhed@edterics-
son.se. Ansökan: Elipse-support. recruitmentgedterics-
son.se. 
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We are curious — Who are you? 
Ericsson Infotech has recently been assigned the total 
responsibility of Signalling System No. 7 on open plat
forms within Ericsson. This means that we will be 
responsible for the signalling system on all new Ericsson 
platforms for the telecom market. We will also take an 
active part in standardisation concerning future signal
ling within telecom network. We are really proud of 
this responsibility, and we need a lot more resources to 
fulfil our obligations. 

The Signalling System No. 7 protocol is the most 
commonly used protocol for data interconnection in 
telecommunications networks. Ericsson Infotech's Port
able Signalling System No. 7 comprises a wide range of 
software, communication boards and services. Our new 
responsibility means that we will also procure Software 
and Hardware from external vendors in order to offer 
our customers the best possible solutions for each appli
cation. 

Signalling System No.7 is developed for standards 
adopted in Europe ITU, USA ANSI and Japan TTC 
with application protocols for voice, mobile data and 
intelligent networks. It is intended for Computer Ven
dors, System Integrators, Network Operators and Equip
ment Manufacturers, who need to interconnect with 
telecom networks. 

Typical solution areas are: 
- Voice mail 
- Voice processing 
- Text messaging 
- GSM (SMSC, HLR, AUC, EIR...) 
- IN (SDP, SCP...) 

Examples of the open platforms within Ericsson that we 
are working with are: 
- WPP (GPRS) 
- Cello (WCDMA) 
- TelORB (Service node platform) 

To strengthen our organisation we are looking for people 
to fill the following positions: 

Project Manager 
As a Project manager you will work with our product 
management and our development organisation to ensure 
that our development projects reach their predetermined 
goals. The job includes tasks such as project planning, 
cost estimation, and project management in projects of 
varying scale, often including contacts with internatio
nal customers and suppliers. 

You have an academic degree in computer sciences or 
electronics as well as a few years experience in system 
development or project management. 

Contact persons: Lars Ragnarsson, phone 054-29 4871, 
e-mail: lars.ragnarsson@ks.ericsson.se and 
Thomas Wernerheim, phone 054-2946 19, 
e-mail: thomas.wernerheim@ks.ericsson.se 

Technical Product Manager 
We are looking for a person who can take on the product 
responsibility for the SS7 solution for one of the major 
system platforms used within Ericsson. 

As a technical product manager you will work with 
product strategies, control and follow up of product 
decisions over the whole product life cycle, from busi
ness opportunity tracing, product provisioning until 
product phase out. You will work in close contact with 
suppliers, product development groups, with marketing 
and sales groups, and with the operations group. The 
work entails customer presentations, domestic and inter
national contacts and travelling. 

You have an academic degree and at least 5 years 
working experience. A good knowledge in signalling 
and/or data communication and experience design in 
open systems is preferred. You are interested in working 
with product issues from both a technical and business 
perspective. We will pay high attention to your personal 

abilities and your interest in personal development in an 
informal and non-bureaucratic environment. 

Contact person: Nils Böjeryd, phone 054-2943 77, 
e-mail: nils.bojeryd@ks.ericsson.se 

System Designer 
As a System Designer you will formulate and analyse 
requirements as well as present solutions to them, both 
for your colleagues and international customers. You 
will also work with prototyping for testing ideas as well 
as verification of our products. 

You are interested in tomorrow's technology, pre
pared to defend your ideas, and have an eye for trends 
that we can use in our own developmental work. 

Because our solutions are a combination of computer 
platforms, communication cards, protocols, and related 
Network Management Support, it is of value if you have 
experience from working with these in the computer 
industry. SS7, ISDN, TCP/IP, SNMP, GUI, routing, you 
know what we are talking about. If not, you want to learn. 

We expect you to have an academic degree as well as 
a few years experience from a similar type of work. 

Contact persons: Lars Ragnarsson, phone 054-2948 71, 
e-mail: lars.ragnarsson@ks.ericsson.se and 
Thomas Wernerheim, phone 054-2946 19, 
e-mail: thomas.wernerheim@ks.ericsson.se 

Software Designers 
As a Software Designer you will be working with ana
lyse, design implementation, as well as test and verifica
tion of software in different projects. 

You require no explanations when we say that we use 
modern platforms and environments like UNIX, 
Windows NT, Java, C, C+ +, SDL/SDT, and GUI tools, 
and technical areas like SS7, ISDN, TCP/IP, and SNMP 
sound very interesting. 

We expect you to have an academic degree in com
puter sciences. 

Contact persons: Lars Ragnarsson, phone 054-2948 71, 
e-mail: lars.ragnarsson@ks.ericsson.se and 
Thomas Wernerheim, phone 054-2946 19, 
e-mail: thomas.wernerheim@ks.ericsson.se 

Quality Assurance 
You will be a part of our project groups where you will 
be responsible for quality control during the develop
ment of our products. 

As the QA you participate in project planning, 
inspect and follow up to ensure that policies, strategies, 
and plans are followed, and report deficiencies. 

We expect you to have a MSc or Bachelor degree in 
Engineering and some experience from quality work or 
software development. 

As an individual you are responsible, have a good 
sense of order, and like precision. You are hard driving, 
self-starting, and service-minded. 

Contact persons: Lars Ragnarsson, phone 054-29 48 71, 
e-mail: lars.ragnarsson@ks.ericsson.se and 
Thomas Wernerheim, phone 054-2946 19, 
e-mail: thomas.wernerheim@ks.ericsson.se 

Test Leader 
As Test Leader you will be responsible for scheduling 
testing and verification early to ensure the highest 
quality result to our projects. You participate in deve
loping the department's test environments, strategies, 
and philosophies. During the Execution Phase, it is you 
who leads testing and verification, and in many cases 
integration. Our project are becoming more and more 
incremental, which means that test activities start early 
and are ongoing during much of the project lifecycle. 

We expect you to have an academic degree as well as 
a few years experience from a similar type of work. 

Knowledge of SS7, ISDN, TCP/IP, routing, data com
munications, or experience of test are a plus. You will 
soon build up a highly technical competence of the plat
forms and applications we use and become one of the 
people with the best system overview. 

As an individual you are orderly, hard driving, and 
self-starting. The ability to plan and to lead others is 
also an important quality. 

Contact persons: Lars Ragnarsson, phone 054-2948 71, 
e-mail: lars.ragnarsson@ks.ericsson.se and 
Thomas Wernerheim, phone 054-29 46 19, 
e-mail: thomas.wernerheim@ks.ericsson.se 

Configuration Manager 
Configuration management is a key function in our orga
nisation and you will be responsible for the configura
tion management for some of our products and projects. 

You should have a technical background with expe
rience from software design as well as a burning interest 
in configuration management. 

It is important that you see teamwork as natural, 
have a sense for order, like to take the initiative, and see 
possibilities, not problems. You are enthusiastic and 
have a strong desire to development yourself and learn 
new skills. Your English skills are of course very good. 

Contact person: Ulf Söderberg, phone 054-2944 08, 
e-mail: ulf.soderberg@ks.ericsson.se 

Experienced Electronic/ 
FPGA Designer 

You will work with prestudies, electronic- and FPGA 
design, as well as verification for development of pro
duct for SS7. FPGA design is accomplished using VHDL. 
We use Mentors development environment for FPGA 
and the Cadence development environment for electro
nic design. Verification takes place in advanced compu
ter-simulated environments. The work is performed in 
close cooperation with system management and subcon
tractors. 

We expect you to have an academic degree as well as 
a few years experience of VHDL design. It is a plus if 
you have UNIX experience. 

As an individual you are flexible, enterprising, respon
sible, and enjoy working with others. You can easily 
express yourself verbally or in writing. 

Contact person: Jan-Erik Wallin, phone 054-2948 41, 
e-mail: jan-erik.wallin@ks.ericsson.se and 
Hans Melcher, phone 054-2942 25, 
e-mail: hans.melcher@ks.ericsson.se 

Please send your application not later then 05.11.99 to: 

Ericsson Infotech 
Anne-Charlotte Runqvist 
Box 1038, 651 15 Karlstad 
or Anne-Charlotte.Runqvist@ks.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Applikationsstöd 
för SW-verktyg 
Vår produktenhet PU-WKN utvecklar nya system och 
produkter för Ericssons framtida bredbandiga mobilte-
lefonisystem baserade på WCDMA Vi eftersträvar att 
använda den senaste och mest effektiva tekniken vad 
gäller metoder och verktyg i vår konstruktionsmiljö. Då 
vår verksamhet expanderar snabbt, behöver vi snarast 
förstärka vår avdening för Metoder och Verktyg (M&V). 

• Vi söker därför en person som ska ansvara ror install-
tion, drift och visst användar-stöd för de verktyg som an
vänds för mjukvarukonstruktion inom enheten för ut
veckling av radiobasstationer (RBS). I arbetsuppgifterna 
ingår också att vid behov kunna bistå våra EDA-ansvari-
ga med installation och drift för våra UNIX-baserade 
verktyg för hårdvarukonstnjkbon. 

Erfarenhet av datornätverk, UNIX samt MS Windows 
NT är nödvändig. Viss erfarenhet av mjukvaru utveckling 
är önskvärd. Arbetet innebär dagliga kontakter med 
andra designcentra inom Ericsson samt med ett flertal 
verktygsleverantörer. Coda 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, 08-757 24 31, bemtarbe-
gard@era.ericsson.se, Hans Lunden, 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, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.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 år 125 anställda och vi ansva
rar för nätverket (Ericsson Corporate Network, ECN) för 
både data- och taltrafik 

• Till gruppen i Älvsjö som arbetar med datanätet be
höver vi nu förstärkning med en IP/Routertekniker.Som 
IP/Routertekniker kommer Du främst att arbeta med in
stallation, felsökning samt underhåll. Vi ligger långt fram 
i den tekniska utvecklingen och söker Dej som har minst 
några års erfarenhet av arbete i WAN-miljö med följande 
protokoll:TCP/IP ATM Frame Relay ISDN BCP 
OSPF/EIGRP Om Du dessutom har erfarenhet av UNIX, 
LAN, X25, IPX, DecNet, SNA är det ett plus. 

Du som söker skall tycka om att arbeta i en omväx
lande 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.balodiSedtericsson.se, Lena Englund, 08-726 28 
39, lena.engtund@edtericsson.se, Michael Clingbjer, 08 
726 34 12, michaeldingbjer@edtericsson.se. Ansökan: 
IP-tekniker. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, KISTA 

Systemutvecklare 
Ericsson IT Services skall förse Ericsson med globala 
IS/IT tjänster i världsklass. Vår enhet (Product Data Ma
nagement/Enterprise Data Mangement) inom Ericsson 
IT Services arbetar med stödsystem lör produktutveck
ling och hantering av produktinformation. Våra system 
används inom Ericsson i hela världen. Systemen är ut
vecklade med dient/server teknik där serverdetarna 
finns i IBM, Windows NT eller UNIX-miljö och clientde-
lama i UNIX eller Windows miljö. 

• Vi söker dig som har erfarenhet inom några av följan
de områden: Java, JavascripUSP, Html.Visual Basic, ASP, 
Oracle, SQL-Server, 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 (ten Metaphase). 

Som person tar du gäma egna initiativ, tycker om att 

lära dig nya saker och har lätt för att samarbeta. Du har 

högskoleutbildning och gäma några års erfarenhet Vi 

erbjuder goda möjligheter för dig som är småbarnsföräl

der att kombinera en intressant yrkeskarriär med föräld

rarollen genom flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta 

hemifrån och möjlighet att arbeta deltid-

Kontakta: Ove Åstrand, 08 404 27 38,070-562 53 46, 

ove.astrand@edtericsson.se. Ansökan: SYSTEMUTVECK

LARE /Ove Åstrand, recruftment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, UMEÅ 

Systemutvecklare 
Vår enhet inom Ericsson IT Services arbetar med stöd
system för produktutveckling och hantering av produk-

information. Våra system används inom Ericsson över 
hela världen. Systemen är utvecklade med dient/server 
teknik där serverdelarna finns i IBM, Windows NT eller 
UNIX-miljö och clientdehma i UNIX eller Windows mil
jö. Som utvecklingsmiljö för clientdelarna använder vi 
främst Visual Basic och JAVA I Umeå är vi en mindre 
grupp som är under uppbyggnad. 

• vi behöver nu förstärka vår bemanning med ytterliga
re systemutvecklare. Önskvärda kvalifikationer: De me
darbetare vi söker till Umeå bör ha erfarenhet av syste
mutveckling av dient/server baserade informa
tionssystem. Vi ser gäma att du har erfarenhet av objekt-
och komponentorienterad systemutveckling på Micro
soft plattformen. Det är en fördel om du har erfarenhet 
av följande verktyg/tekniker: Visual Basic, Visual C++, 
COM, ASP, IIS, MT5. 

Som person är du intresserad av ny teknik och mo
derna utvecklingsmiljöer och verktyg. Vi lägger stor vikt 
vid din sociala profil, initiativförmåga och att du har lätt 
för att samarbeta. Du har högskoleutbildning och gäma 
några års erfarenhet Vi erbjuder dig ett varierande arbe
te som innebär stora möjligheter till utvecklande och sti
mulerande arbetsuppgifter. 

Kontakta: Olof Strömmer, 090-153167, olotstrom-
mer@edtericsson.se, Johan Wetterhom, 090-153235, 
johan.wetterhom@edtericsson.se, Per Idahl, 090-
153233, per.idahl@edtericsson.se. Ansökan: Systemut
vecklare, Umeå. recmrtinent@edtericsson.se. 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

NT-expert 
Ericsson CompHexAB (ECS) år ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radio-
/tele-/datakommunikauön 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<errtraler. 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. 

• En alft större andel av våra projekt bygger på Win
dows NT-plattformen och eftersom vi behöver förstärka 
vår kompetens på området söker vi nu en Windows NT 
specialist Tjänsten innebär dels att som expert på områ
det kunna delta i processen med att dra upp riktlinjer 
för hur våra NT-baserade system bör designas och dels 
att själv agera systemutvecklare och implementera valda 
lösningar 

Vi tror att du är någon som arbetat ganska intimt med 
NT under något år och förutom C++ och ett objektori-
enterat tankesätt bl a behärskar COM/DCOM, MSMQ, 
register-, tråd- resp. minneshantering på avancerad nivå. 
Vi ser gäma att du har: ordningssinne, Windows NT erfa
renhet, systemutvecklingsbakgrund (C/C++ i första 
hand) och att du är högskoleutbildad inom dataområ
det med något års arbetslivserfarenhet 

Kontakta: Kenneth Gjöribff, 031-709 91 77, 
kenneth.gjorloff@egs.ericsson.se, Anders Holmkvist 
031-709 90 42, anders.holmkvist@egs.ericssoase. An
sökan: NT-expert - Ref. Nr. 19/99, Ericsson Compitex AB, 
Personalavdelningen, Box 2102, 421 02 Västra Frölunda, 
maria.zetteriund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Informatör Midrange 
Vi år en enhet inom Ericsson IT Services som arbetar 
med drift och förvaltning. Exempel på tjänster är WEB-
hotell, Databas-hotell, Exchange-drift, Fileservicedrift, 
Applikationsdrift mm. Vår avsikt är att dessa tjänster 
skall hanteras på samma sätt i de tre HUB.oma Stock
holm, Dallas och Kuala Lumpur. Detta ställer stora krav 
på informationsflödet Mellan de olika teknikergrupper
na inom samma HUB Inom samma teknikergrupp mel
lan de tre HUB:arna Mellan tekniker, administratörer 
och ledning inom och mellan HUB:ama Mellon oss och 
våra kunder. 

• Vi behöver därför akut förstärkning av medarbetare 
som har stor förmåga att förmedla information i fram
förallt skriftlig form. All informationshantering kommer 
att ske på engelska. Du ska Lägga upp informations
strukturen för tjänsterna inom produkten NT. Skapa 
kommunikationsplaner och medverka vid framtagande 
av produktplaner och produktblad samt hålla dessa 
ständigt uppdaterade. Ansvara för att viktiga händelser 
publiceras i de interna nyhetsbladen som finns inom 
HUB:ama. Lägga upp rutiner för teknikerna så att de vet 
hur den tekniska dokumentationen skall publiceras För
medla information mellan HUB:ama som rör våra pro
dukter. Sammanställa rapporter för publicering till våra 
kunder. 

Eftersom tjänsten innebär att Du fungerar som 'spin
deln i nätet/ så är goda sodala färdigheter ett krav lik
som goda kunskaper i engelska. För att Du ska trivas 
med denna tjänst, krävs också att Du har goda journalis
tiska färdigheter och en bra känsla för form och layout 

Kontakta: Raquel Johansson, Product Manager 
NT/VMS, 08-764 13 15, RaquelJohansson@edterics-
son.se, Mats Alexandersson, Competence Manager 
Midrange, 08-568 61 172, 
Mats.Alexandersson@edt.ericsson.se. Ansökan: Informa
tör Midrange. recruitment@edtericsson .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 sup
portfunktion. Nu behöver vi en person som kan arbeta 
tillsammans med övrig supportpersonal och har ett djup 
intresse för teknik och framförallt att ge service åt våra 
kunder. Du bör ha 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.Gustaf5son@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. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project leader 
In order to meet the new way of working with informa
tion we establish anew post at ERA/UX/S. You will act 
as the web and administrative support person to the 
WCDMA and the CSM Standardization Project Mana
gers 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 support, e.g. 
in conjunction with standardization meetings hosted by 
the unit, that would be part of your responsibilities. 

• We are working in an international environment whi
ch result in that the project leaders are not always in the 
office. This means that working independently, without 
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 minded person who likes to solve 
problems for others and handling day-to-day activities. 
Ability to work under pressure and co-operate wfth peo
ple is nothing new to you. Your initiatives and ability to 
identify improvement areas and generate practical solu
tions are appredated. Fluency in Swedish and English, 
both spoken and written is required. This is important 
since you will have daily contacts wfth people in the 
unit having both Swedish as well as other languages as 
their mother tongues. You may also have contacts, pro
bably not on a dairy basis, wfth people from around the 
world, both internally in Ericsson and from outside Erics
son. 

Contact: Per Björndahl, +46 8 757 2602, per.bjorn-
dahl@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio 
Systems AB, Kajsa Möller, UH, 164 80 STOCKHOLM, kaj-
sa.moHer@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Supporttekniker 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för intem-
banksfunktionen, förvaltningen av koncernens kassa 
samt valutaexponeringen inom Ericssonkoncernen. Vi 
arbetar också aktivt mot svenska och utländska koncer
nbolag med cash management och valutariskhanter
ing. Idog är vi ca 40 anställda pä TSS 

• Vi söker en Unix tekniker till Treasury Support Din 
främsta uppgift blir, att som Systemadministratör för bo
lagets finanssystem Finance Kit ansvara för det som 
finns bakom menyenia i Finance Kit -applikationen. Det
ta innebär: Teknisk support och drift för Finance Kit An-
vändaradrnintstration Sun unix och Sybase SQL Uppgra-
deringar och patchar Ansvara för Finance Kit teknisk do
kumentation 

Lämplig bakgrund är tekniskt gymnasium eller likvär
digt med dokumenterad utbildning i Unix Du är van att 
arbeta i blandad PC- och Unix-miljö. Erfarenhet från SQL 
och supportarbete är en merit Du har förmåga att arbe
ta självständigt samt kan på ett strukturerat sätt hantera 
många arbetsuppgifter samtidigt Du har en god social 
kompetens och lätt för att samarbeta med andra. I och 
med att tjänsten kommer att medföra en hel del kon
takter med våra regionala Tresury Centers i USA, Singa

pore och Irland krävs också goda kunskaper i engelska, 

såväl i tal som i skrift 

Kontakta: Dan Sundberg, v.37-41,08-719 0734, 
dan.sundberg@tss.ericsson.se, Tomas Lourié, v.37-39, 
08-719 4921, tomas.lourie@t5s.ericsson.se. Ansökan: 
Supporttekniker TSS, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P Maria Clewemar, 126 25 STOCKHOLM, ma-
ria.dewemar@lme.ericsson.se. 

wmmmmmmsmmmmmMmmammm 
ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Systemtekniker 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter får Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Till enheten Soudng & Support söker vi en System
tekniker för UNIX som skall ansvara för drift och under
håll av Energy Systems tekniska datorsystem. I systemet 
används flera avancerade applikationer bl.a CAD för 
Elektronik och mekanik konstruktion, programutveck
ling, Product Data Management mm. UNIX-systemet är 
uppbyggt kring moderna servrar och teknologier från 
bl.a HP, Sun, Network Appliance m.fl. 

Vi söker dig som lägst har gymnasieexamen med da
tateknisk inriktning. Tyngdpunkten bör ligga på UNIX 
datorsystem och nätverk. Windows/NT-kunskaper samt 
tidigare arbeten med UNIX-systemadministration är me
riterande. Du är en serviceinriktad problemlösare som är 
intresserad av att hjälpa andra samt har en ambition att 
kontinuerligt arbeta med ständig teknikutveckling. Vida
re bör du inneha en förmåga att arbeta både självstän
digt och tillsammans med andra. Goda kunskaper i eng
elska, både i tal och skrift, är ett krav. 

Kontakta: Bertil Johansson, 08-721 66 88, Bertil Jo
hanssons-eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal). 
Ansökan: KK99050, Ericsson Components AB, Energy 
Systems Division KK/EKA/K/P Kristjn Engh, 164 81 
KISTA - STOCKHOLM, Cv.Energy@eka.ericssortse 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Systemutvecklare/ 
kommunikation 
Vi är en grupp på f.n. 8 personer som underhåller och 
utvecklar produkter för kommunikation på Ericsson in
terna nätverk Tillämpningarna där våra produkter an
vänds är huvudsakligen sökning efter och åtkomst av 
dokument och produktinformation. Vi arbetar även med 
att införliva en extern produkt, TIB (The Information 
Bus') i vår verktygslåda, for att klara av våra uppgifter i 
den omfattning som våra kunder kommer att kräva be
höver vi förstärkning. 

• Vi söker dig som är intresserad av ny teknik och hur 
den kan utnyttjas på bästa sätt i de projekt vi jobbar 
med. Du bör ha lätt för att arbeta både självständigt och 
i grupp samt behärska engelska i tal och skrift Vi har in
ga obligatoriska krav för tjänsten men för att startsträck
an inte skall bli alltför lång, bör du har kunskap och erfa
renhet inom flera av följande områden: Objektoriente-
rad analys och design, gäma m.h.a. Rationafs produkter 
C/C++ JAVA TCP/IP UNIX NT webteknik och säkerhet i 
ansl. till www OS/390, VM/ESA TIB relationsdatabaser 
hantering av dokument och produktinformation inom 
Ericsson Arbetsplatsen är belägen i Kista norr om Stock
holm. 

Kontakta: Torsten Bröden, 08-726 37 06, Torsten.Bro-
den@edtericsson.se. Ansökan: Systemutvecklare/kom-
munikation. recrurbnent@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Object Orienterad Designer 
Vill Du arbeta med den senaste tekniken? Vår sektion 
arbetar med utveckling av nya tekniska lösningar inom 
området produktinformation & Design. Projektteamet 
EUPSE, som ärendelav sektionen, arbetar med en we-
bb-applikation i Java för Produktinformation (PRIM). 
Webb-adressen till EUPSE hemsida är; 
http://projectelipse.ericsson.se. 

Vi följer Rationals utvecklingsprocess och använder 
verktygen: Rational Rose Visual Café 3.0 SWING Visual 
Source Safe Vi har fått beställningar på nya webb-op-
plikationer och behöver därför bli fler. Dina personliga 
egenskaper år: Samarbetsförmåga. Ansvarsfull. Leve
ransförmåga. Kvalftetesmedveten. Nyfiken. 

• Vi söker en erfaren Object Orienterad Designer Ditt 
huvudansvar kommer att ligga i arbete med vår arkitek
tur och design som utvecklas kontinuerligt Du kommer 
att arbeta i nära samarbete med teamets utvecklare och 
systemarkitekt Delar av din tid kommer du även att äg
na åt programmering. Du har minst två års erfarenhet av 
UML och 0 0 metoder. Kännedom om Design Patterns 
är en merit 
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Contact: Ingrid H Wennebo (projektledare), 08-726 34 
58, ingrid.wennebo@edtericsson.se, Fredrik Ejhed (sys
temarkitekt), 08-721 68 62, 
fredrik.ejhed@edtericsson.se. Application: Object Orien
terad Designer, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

EOC ingenjör 
Vill Du vara med och utforma och utveckla framtidens 
system för energiövervakning inom telekom/fT-bran-
schen? Energy Systems utvecklar, producerar och mark
nadsför strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt 
styr- och övervakningssystem för telekommunikation. 
Vår produktenhet Customer Service, Energy Operations 
Center (EOC), som ansvarar för styr- och övervaknings
system av kraftutrustning till telefonväxlar på en global 
basis, expanderar och vi söker nu förstärkning med en 
ingenjör. 

• Som EOC Applikations designingenjör kommer du 
ansvara för EMAS tekniska och administrativa frågor. Du 
kommer att arbeta med förbättringen av designen på 
plattformarna för EOCt samt göra funktionsutvärderingar 
och ge rekommendationer samt specifikationer till vår 
Energy Management avdelning. Du kommer även att 
detta i EOCts administrativa operationer och underhålls-
rutiner. Några andra arbetsuppgifter är: Utföra daglig ad
ministration t.ex. introduktion av nya stationer och ut
rustning. Supportera Energy Operation Centers proces
ser och rutiner runt hela världen. 

För ovanstående tjänst söker vi Dig som är tekniker 
med minst gymnasieingenjörs- examen. Du tycker om 
att arbeta i en internationell miljö och har ambitionen 
att både utvecklas inom organisationen och utveckla or
ganisationen. Tjänsterna förutsätter att Du har goda 
kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt vi vär
desätter kunskaper i ytterligare något språk. Som person 
är du resultatinriktad och har lätt för att skapa goda rela
tioner i nya kulturer och miljöer. 

Kontakta: Mats Wiberg, 08-721 67 94, 
Mats.Wiberg@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Perso
nal). Ansökan: EOC ingenjör KK99063, Ericsson Compo
nents AB, Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 
81 STOCKHOLM, CV.Energy@eka.ericsson.se 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
STOCKHOLM 

Account Manager 
Service Area Customer Relations inom Ericsson services 
består av cirka 20 personer som arbetar inom Stock
holm HUB verksamhetsområde. Vi arbetar i huvudsak 
som Account Manager mot Ericsson interna marknad. 
Vår arbetsuppgift är att förmedla och informera Erics
son IT Services produktutbud. Vi sluter även samtliga 
avtal mellan Ericsson IT Services och andra enheter in
om Ericsson. VI har ytterligare en roll som informatörer 
av Corporate krav på Ericsson IT struktur. 

• Vi söker nu en Account Manager som skall ansvara 
för kundsegmentet Consumer Products. Du ska vara be
redd att ta ett globalt ansvar och koordinera hubamas 
aktiviteter mot Consumer Products. Vi söker dig som har 
högskoleutbildning - eller motsvarande - har generell IT 
kunskap, gärna med påbyggnad av marknadsföring, 
samt erfarenhet av Ericssons IT verksamhet Kunskaper 
om SAP R/3 är ett plus. 

Vi förutsätter att du uttrycker dig obehindrat på eng
elska, både i tal och skrift Som person skall du vara utå
triktad, drivande och ha lätt för att kommunicera med 
människor på olika nivåer inom ett företag. Du kommer 
att vara stationerad i Stockholm, Älvsjö men arbetet in
nebär resor, främst inom Sverige men även internatio
nellt 

Kontakta: Carl Johan Borgenstam, Competence Mana
ger, 08-583 623 76, Carl-johan.borgenstam@edterics-
son.se, UH Danielson, Service Area Manager, 08-583 613 
58, Uff.danielson@edt.ericsson.se. Ansökan: Account 
Manager, recruitment@edt.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Helpdeskoperatör 
Energy Operations Center (EOC) ansvarar för styrning 
och övervakning av kraftutrustning till telefonväxlar åt 
kunder på en global marknad. Vi är ett ungt engagerat 
gång som jobbar inom IT sidan idag och vi behöver yt
terligare förstärka vår supportfunktion med fem helpde-
skoperatörer för att möta marknadens behov. 

• Som EOC helpdeskoperatör utvärderar du data och 
information (tex. inkommande alarm) från kraftutrust
ning och vidtar åtgärder för att säkerställa en problemfri 
drift Du ansvarar även för vår helpdeskfunktjon där du 
har direktkontakt med kunder och servicepersonal i oli
ka delar av världen. 

Till din hjälp har du en intern kunskapsdatabas som 
bygger på tidigare erfarenheter samt våra egna kraftex
perter. 

Då du kommer ha mycket kontakt med kunder, un
derleverantörer och Ericssonrepresentanter ställs det 
krav på att du är serviceinriktad och har förmåga att ta 
egna initiativ. Självfallet har du goda kunskaper i både 
talad och skriven engelska. Arbetslivserfarenhet behöver 
du inte men vi ser gärna att du minst har tekniskt gym
nasieexamen eller motsvarande. Då EOC kommer att ha 
bemanning dygnet runt kommer de tjänster vi tillsätter 
vara rena heltidstjänster dagtid men även natt samt del
tid / helgtjänstgöring. Vissa tjänster inkluderar även 
jourverksamhet 

Kontakta: Mats Wiberg, 08-721 67 94, Mats.Wiberg 
@eka.ericsson.se, Mårten Brödje, 08-721 69 24, Mar
ten.Brodje@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal), 
Ansökan: KK99110 EOC Helpdeskoperatör, Ericsson 
Components AB, Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin 
Engh, 164 81 Stockholm, Cv.Energy@eka.ericssoase 

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 project oriented organisa
tion and therefore we need to strengthen our force with 
support staff. 

Support Staff 
• We have a need to support a large number of instal
lations of CMtool and Ericsson ClearCase. CMtool and 
Ericsson ClearCase are adaptations of ClearCase for 
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: ClearCase and Multisite Sun Solaris administration 
(basic) Windows NT administration (basic) Ericsson 
knowledge Presentation and teachingWillingness to tra
vel and work face to face with customers would be a 
distinct advantage. Good skills in written and spoken 
english is required. 

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

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Klientsupport 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, mark
nadsför och säljer mobiltelefoner över hela världen. Vår 
IS/IT-enhet söker en ny medarbetare till klientsupport 

• Du bör vara mycket kunnig på alla typer av PC-pro-
blem liksom mycket serviceinriktad. Du ska ansvara för 
att användarnas klienter har tillgång till applikationer så
som: MS Office-97/Office 2000, Internet Explorer, Out
look, Atlas (reseräkningsapplikation) samt tillgång till 
skrivare och nätverk. Klienterna arbetar med Windows-
95/98 eller NT4 varför du bör ha god erfarenhet av des
sa operativsystem. Har du utbildat inom ESOE är det en 
merit då några av våra klienter har detta. Du bör även 
vara en van användare av ovan nämnda applikationer så 
att du kan överföra kompetens till slutanvändarna. Detta 
ställer krav på god pedagogisk förmåga hos dig. 

Du är strukturerad och följer upp varje ärende tills att 
det har slutförts. Du bör också kunna arbeta i ett högt 
tempo. I mån av tid, kommer du att delta i olika projekt 
för att utveckla klientmiljö eller speciella applikationer 
(framförallt inom web-teknik). Därför värdesätts kompe
tens inom web-utveckling extra mycket Du har som 
lägst gymnasieexamen och du behärskar engelska i tal 
och skrift 

Kontakta: Per-Åke Ericson, mobile 070-652 05 13. An
sökan: KLIENTSUPPORT, Ericsson Mobile Communica
tions AB, Kl/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 STOCK
HOLM. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Exchange Technicians 
Looking for Global Experience and refining your IT Skills 
with the Best? Join Ericsson IT Services' global team of 
i 000 talented IT professionals. Ericsson IT Services is 
dedicated to delivering state-of-the-art global IT Solu
tions to Ericsson and as a result helping Ericsson to be 
a leader in the new Telecom World. Ericsson IT Services 
manages one of the worlds most geographically distri
buted and complex networks with explosive growth. 
This includes operations in Stockholm, Dallas and Kuala 
Lumpur. Learn about World Class IT Services by helping 
us to realize the vision of delivering World Class IT Ser
vices, creating business value for Ericsson and being 
one of the World's top 10 IT service providers Our unit 
is working with NT-production and the Ericsson global 
Exchange network. 

• We are now looking for MS Exchange Technicians. 
We offer you a job in a stimulating environment with 

high demands. We offer you the possibility to participate 
in NT-production and production of MS Exchange within 
Ericsson globally. We also offer good possibilities for 
personal development especially within the technical 
areas NT and Exchange. Our global concentration invol
ves great prospects for long- and short-term internatio
nal assignments. 

We want you to have: Experience of working in an 
operational organization and messaging. Knowledge in 
NT and MS Exchange. MCP, MCSE or long experience is 
an advantage. Ability for handling and associate with 
customers, understand their demands and bring out 
new ideas. 

Ability to work independently, having an overall view 
and enjoy working in a world of changes. Good skills in 
written and spoken English. 

Contact: Maria Hörnblad, +46 8 726 2721, maria.hornb-
lad@edtericsson.se. Application: Exchange Technici
ans/Maria Hörnblad. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Software Engineering 
Specialist 
TTM Process and Tools Att utveckla programvara på ett 
effektivt sätt blir allt viktigare i den ständiga jakten på 
att uppfylla mål som kortare ledtider och högre kvalitet 
Vi söker dig som vill vara med och bidra till denna ut
veckling. Vi arbetar med att hjälpa utvecklingsprojekt 
att nyttja de senaste metoderna och verktygen på ett ef
fektivt sätt Vi erbjuder våra kunder: Business coaching -
vi stöttar verksamheten med analys av utvecklingsme
todik. VI designar förslag till metoder och verktyg för att 
förbättra utvecklingsprocesserna. Personal coaching Vi 
deltar aktivt i utvecklingsprojekt och stöttar utveckling
sprojektet i användandet av metoder och verktyg. 

• Vi är i ett expansivt skede och söker nu flera medar
betare med lång och gedigen erfarenhet Du som söker 
har kunskap inom programvarukonstruktion och erfa
renhet från ett av områdena kravhantering, objektorien-
terad analys & design eller test Som erfaren sökande 
har du arbetat i flera utvecklingsprojekt och är van att 
kritiskt granska och ifrågasätta arbetssätt Det är en för
del om du har erfarenhet av Rationals processer och 
verktyg. Som konsult kommer du att ha en viktig roll i 
att sprida kunskap. Det är därför viktigt att du trivs med 
att arbeta med människor och att du har en förmåga att 
sprida kunskap på ett pedagogiskt sätt 

Kontakta: Göran Lemos, 08-404 45 77. Ansökan: Sof
tware Engineering Specialist/Göran Lemos. recruft-
ment@edtericsson.se. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM 

Design 
EHS/OM/DFis a Systems Integration S verification unit 
at the Business Unit Element Management Mobile 
(EMM) in EHPT. Were looking for a new colleague to le
ad our architecture and design work as we meet OSS 
design challenges in the Ericsson Wireless market 

• The System Architect is a leading role, you initiate 
and carry out system analyses for System Structure and 
impacts of new technologies. The work consists of fin
ding technical solutions for making our current and fu
ture products to fit into our customers complex systems. 
You are also a very important link between the custo
mer and the design teams within the Business Unit 

We are looking for candidates with a university de
gree in Computing Science with experience in technolo
gies like Windows NT, Java and Corba. You should have 
several years of experience from working with complex 
systems in any of the areas System Test, System Design 
or Product Management 

Contact Thomas Friberg, +46 8 685 2683, Thomas.Fri-
berg@ehptcom. Application: HG67, Ericsson Hewlett-
Packard Telecommunications AB, HG/EHS/FP, 112 78 
STOCKHOLM, EHSJ0B@EHPT.COM. 
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ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, ÄLVSJÖ 

Videokonferens 
Videokonferens är en ny tjänst inom Ericsson IT-Servi-
ces. Tjänsten kommer innebära att tillhandahålla ett 
centralt bokningssystem för videokonferens samt an
svar för teknisk infrastruktur för sammankoppling av 
olika system. 

• I detta ingår att ta fram standarder, rekommendatio
ner 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 organi
sationer. Du skall tycka om teknik och vara problemlösa-
re.VI emotser din ansökan snarast 

Kontakta: Karl-Magnus Ohlsson, 08-5686 28 54, karl-
magnus.ohlsson@edtericsson.se, Claes Brameus, 08-

726 20 51, claes.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 får Ericsson koncernens Do
mino Backbone i vilket vi integrerat lokala Domino mil
jöer runt om i världen. Vt har högt i tak och det finns 
stora möjligheter till personlig utveckling.Du kommer 
att arbeta primärt med system administration i vår Lo
tus Domino miljö. Vi driver dessutom ett stort antal 
tjänster såsom Webb och Domino applikationshotell för 
såväl Ericsson som dess affärspartners. Våra tjänster är 
mycket efterfrågade hos våra kunder och vi behöver 
därför nya medarbetare för att kunna tillgodose dessa 
behov. 

• Kvalifikationer: Du skall kunna kommunicera med 
kunder, leverantörer och kollegor i vår egna organisa
tion Du kommer att arbeta i en internationell miljö var
för du skall kunna uttrycka dig väl på engelska. Du är en 
serviceorienterad person som tycker om att analysera 
och lösa problem och har lätt för team arbete. Vi vill att 
du helst har jobbat några år som administratör eller tek
niker inom IT-området Erfarenhet av Lotus Domino ad
ministration är meriterande. 

Kontakta: Karl-Magnus Ohlsson, 08-5686 28 54, karl-
magnus.ohlsson@edtericsson.se, Claes Brameus, 08-
726 20 51, claes.brameus@edtericsson.se. Ansökan: 
Lotus Domino Administratör. recruftment@edterics-
son.se. 

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

System Designer 
Ericsson Infotech has recently been assigned the total 
responsibility of Signalling System No. 7 on open plat
forms within Ericsson. This means that we will be re
sponsible for the signalling system on all new Ericsson 
platforms for the telecom market We will also take an 
active part in standardisation concerning future signal
ling within telecom network. We are really proud of this 
responsibility, and we need a lot more resources to fulfil 
our obligations The Signalling System No. 7 protocol is 
the most commonly used protocol for data interconnec
tion in telecommunications networks. Ericsson Infotech's 
Portable Signalling System No. 7 comprises a wide 
range of software, communication boards and services. 
Our new responsibility means that we will also procure 
Software and Hardware from external vendors in order 
to offer our customers the best possible solutions for 
each application. Signalling System No.7 is developed 
for standards adopted in Europe ITU, USA ANSI and Ja
pan TTC with application protocols for voice, mobile da
ta and intelligent networks, ft is intended for Computer 
Vendors, System Integrators, Network Operators and 
Eguipment Manufacturers, who need to interconnect 
with telecom networks. Typical solution areas are: Voice 
mail Voice processing Text messaging CSM (SMSC, HLR, 
AUC, EIR...) IN (SDP, SCR..) Examples of the open plat
forms within Ericsson that we are working with are: 
WPP (GPRS) Ce/to (WCDMA) TelORB (Service node plat
form) 

• To strengthen our organisation we are looking for a 
System Designer As a System Designer you will formula
te and analyse requirements as well as present solu
tions to them, both for your colleagues and internatio
nal customers. You will also work with prototyping for 
testing ideas as well as verification of our products. You 
are interested in tomorrow's technology, prepared to 
defend your ideas, and have an eye for trends that we 
can use in our own developmental work. Because our 
solutions are a combination of computer platforms, 
communication cards, protocols, and related Network 
Management Support, it is of value if you have experi
ence from working with these in the computer industry. 
SS7, ISDN, TCP/IP, SNMP, GUI, routing, you know what 
we are talking about If not, you want to leam. 

We expect you to have an academic degree as well as 
a few years experience from a similar type of work. 

Contact: Lars Ragnarsson, 054-294871, lars.ragnars-
son@ks.ericsson.se, Thomas Wernerheim, 054-29 46 
19, thomas.wernerheim@ks.ericsson.se. Application: 
System Designer, Ericsson Infotech AB, Human Resour
ces - Anne-Charlotte Runqvist Box 1038, 651 15 Kar
lstad, Anne-Charlotte.Runqvist@ks.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Utvecklare Web - C/Java 
Ericsson IT Services/TTC/Sourcing/Development/EPIS-
project Våra applikationer används världen över i mer 
än tOO länder och har över 8000 användare. Vår upp
gift är att stödja och utveckla våra kunders applikatio
ner som medverkar till Ericssons framgångsrika pro
duktleveranser världen över. 

mailto:ingrid.wennebo@edtericsson.se
mailto:fredrik.ejhed@edtericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:Mats.Wiberg@eka.ericsson.se
mailto:CV.Energy@eka.ericsson.se
http://son.se
mailto:Uff.danielson@edt.ericsson.se
mailto:recruitment@edt.ericsson.se
mailto:ten.Brodje@eka.ericsson.se
mailto:hur@edtericsson.se
mailto:lad@edtericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:ment@edtericsson.se
mailto:EHSJ0B@EHPT.COM
mailto:magnus.ohlsson@edtericsson.se
mailto:claes.brameus@edtericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:magnus.ohlsson@edtericsson.se
mailto:claes.brameus@edtericsson.se
http://son.se
mailto:son@ks.ericsson.se
mailto:thomas.wernerheim@ks.ericsson.se
mailto:Anne-Charlotte.Runqvist@ks.ericsson.se


10 J O B B N Y T T KONTAKTEN NR 17 1999 

• Tjänsten innebär ett helhetsansvar för en affärskritisk 
avtatshanteringsapplikation. Personen kommer att ingå i 
ett befintligt förvaltningsteam. Tjänsten omfattar såväl 
ev. nyVvidareutveckling som 2nd Line supports/förvalt
ningsansvar. Supportansvaret innebär täta kontakter 
med kund/slutanvändare. Applikationen är byggd i C, 
JAVA och HTML samt innehåller lagrade procedurer 
skrivna i PL SQL Databasen är en ORACLE 7.3 på en 
HP/UNIX plattform. 

Allmänna kvalifikationer: Mycket goda kunskaper i C-
programmering och PL SQL. Erfarenhet av JAVA- och HT-
ML-programmering. Personliga kvalifikationer: Ansvars
tagande och självgående. Kreativ och lösningsinriktad. 
Stresstålig, då belastningen under avtalsperioden (au
gusti-januari) är hög. Vilja och förmåga att bemöta 
kund/slutanvändare på ett professionellt sätt 

Kontakta: Paulina lllman, +46 8 585 314 27, pauiina.ill-
man@edtericsson.se. Ansökan: Utvecklare Web - C/Ja
va. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

IT Semes 

DO YOU WANT TO WORK FORA COMPANY WHERE 
CHANCE IS CONSTANT? Join Ericsson IT Services' global 
team of 1000 talented IT professionals. Ericsson IT Ser
vices is dedicated to delivering state-of-the-art global IT 
Solutions to Ericsson and as a result, helping Ericsson 
be a leader in the new Telecoms World.Ericsson IT Ser
vices manages one of the worlds most geographically 
distributed and complex networks with explosive 
growth. This includes operations in Stockholm, Dallas 
and Kuala Lumpur.Leam about World Class IT Services 
by helping us to realize the vision of delivering World 
Class IT Services, creating business value for Ericsson 
and being one of the Worlds top 10 IT service provi
ders. Service Area - Information Management £ Securi
ty-is a strategic area within Ericsson IT Services. 

We are handling information How between systems 
and platforms for internal and external communication 
supporting Ericsson business processes (Electronic Mes
saging e.g. EDI), Security (with aspect of solutions and 
products, both standard and customer-specific), data
base support & administration and directory. The two 
challenges and assignments for 1999 are Y2K and glo
balization, i.e. provide support for our products on all 
hubs. Security is involved in all products and is a focu
sed area for Ericsson. 

To be able to support rapid changes and expansion 
we are currently looking for the following competences: 

Electronic messaging. 
Application messaging 
• You will be working with development and imple
mentation of application messaging solutions together 
with application developers. Today we mostly work with 
MQSeries from IBM but we see today that the middle
ware area is expanding and our customer demands will 
generate new products to be introduced. We need peo
ple wfth experience from application development in 
different environments such as mainframe, midrange or 
PC and people with experience from system administra
tion from the previous mentioned environments Experi
ence from middleware products is appreciated but not a 
demand for us. 

We are looking for both experienced and newly gra
duated people. 

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 wfth EDI but are also looking for people with a big 
interest of EDI wfth less experience. We are currently 
mapping using the products DEC/EDI and GENTRAN. 
University degree and experience from working in pro
jects is a meritContact: Torbjörn Ericson. For both posi-
tions:You should have very good skills in English and be 
willing to travel if needed. You must have a deep in
terest in IS/IT and be willing to learn even more. Since 
we are working in a very flexible and global environ
ment we expect you to be open-minded, curious and 
enjoy interacting wfth others. 

Contact Göran Morberg, +46 8 568 61508, goran.mor-
berg@edtericsson.se, Torbjörn Ericson, +46 8 568 
62905, torbjorn.ericsson@edtericsson.se. Application: 
IT Sevkes. recruftment@edtericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON. 
STOCKHOLM 

Supporttekniker 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för intem-
banksfunkionen, förvaltningen av koncernens kassa 
samt valutaexponeringen inom Ericssonkoncernen. Vi 
arbetar också aktivt mot svenska och utländska koncer
nbolag med cash management och valutoriskhanter
ing. Idag är vi ca 40 anställda på TSS. Vi söker en Unix 
tekniker till Treasury Support Din främsta uppgift blir, 
att som Systemadministratör för bolagets finanssystem 
Finance KU ansvara för det som finns bakom menyerna 
i Finance Kit -applikationen. Detta innebär: 

Teknisk support och drift för Finance Kit Anvåndarad-
mimstration Sun unix och Sybase SQL Uppgraderingar 
och patchar Ansvara för Finance Kit teknisk dokumenta
tion. 

• Lämplig bakgrund är tekniskt gymnasium eller likvär
digt med dokumenterad utbildning i Unix. Du är van att 
arbeta i blandad PC- och Unix-miljö. Erfarenhet från SQL 
och supportarbete är en merit Du har förmåga att arbe
ta självständigt samt kan på ett strukturerat sätt hantera 
många arbetsuppgifter samtidigt Du har en god social 
kompetens och lätt för att samarbeta med andra. I och 
med att tjänsten kommer att medföra en hel del kon
takter med våra regionala Tresury Centers i USA, Singa
pore och Irland krävs också goda kunskaper i engelska, 
såväl i tal som i skrift 

Kontakta: Dan Sundberg, 08-719 0734, dan.sund-
berg@tss.ericsson.se, Tomas Lourié, 08-719 4921, to-
mas.louriej8tss.ericsson.se. Ansökan: Supporttekniker 
TSS, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Maria 
Clewemar, 126 25 Stockholm, 
maria.clewemar@lme.ericsson.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 organisa
tion and therefore we need to strenghten our force with 
developers. 

• You will work in a small team of developers on adap
tations of ClearCase. These adaptations will be either 
generic for all of Ericsson or specificly for the needs of 
one part of Ericsson. Experience of Pearl and C/C++ is 
good. 

We will work in Sun Unix and NT. Knowledge of Clear-
Case is a bonus, but experience of adapting other data
bases for customer needs would be good. Ericsson 
knowledge is good too. Willingness to travel and work 
with customers would be a distinct advantage.You have 
good skills in written and spoken english. 

Contact: Ken Mcarthur, +46 08 7262326, ken.mcart-
hur@edtericsson.se. Application: Developers - Informa
tion Mgmt Took. recruftment@edtericssonx 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Utvecklare Web - Hahtsite 
Ericsson ITServices/TTC/Sourdng/Development/EPIS-
project Våra applikationer används världen över i mer 
än 100 länder och har över 8000 användare. Vår upp
gift är att stödja och utveckla våra kunders applikatio
ner som medverkar till Ericssons framgångsrika pro
duktleveranser världen över. 

• Tjänsten innebär ett helhetsansvar för en handfull 
web-applikationer utvecklade i HAHTSite. Databasen är 
en ORACLE 7.3 på en HP/UNIX plattform. Personen 
kommer att ingå i ett befintligt förvaltningsteam. Tjäns
ten omfattar såväl ev. nyVvidareutveckling som 2nd Line 
support/förvaltningsansvar. Supportansvaret innebär 
kontakter med kund/slutanvändare. Tjänsten kan ev. 
komma att utökas till att även innefatta motsvarande 
ansvar för applikationer utvecklade i webutveckingsverk-
tyget NetDynamics. 

Allmänna kvalifikationer: Goda kunskaper i Visual Ba
sic och/eller JAVA-programmering. Erfarenhet av utveck
ling i HAHTSite/NetDynamics är starkt meriterande. 
Kunskaper i JavaScript. Kunskaper i SQL. Kunskaper i 
Crystal Reports är en fördel. Personliga kvalifikationer: 
Ansvarstagande och självgående. Kreativ och lösningsin
riktad. Vilja och förmåga att bemöta kund/slutanvända
re på ett professionellt sätt 

Kontakta: Paulina lllman, +46 8 585 314 27, paulina.ill-
man@edtericsson.se. Ansökan: Utvecklare Web - Haht
site (Netdynamks). recruftment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Webb-master 
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred 
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi år verksam
ma inom radioaccess system för trådlös telefoni, 
bosstationer, antennåra produkter och transmissions
system för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av 
vår verksamhet finns i Kista och vi är idag cirka 1400 
anställda. 

• Vi söker dig som vill jobba som Webb-master hos oss 
under den bden som våran Helena kommer att vara för-
äldraledig. Som Webb-master skall du ge support till lo
kala webb-redaktörer och vår egen IT-support Det inne
bår att i samråd med användare av våra IT-tjänster stän
digt utveckla och effektivisera webb-lösningar. Arbetet 
sker ofta i projektform. Som Webb-master fungerar du 

också som IT-enhetens webb-redaktör. Du samordnar 
drift och underhåll av våra webb-servrar. Tjänsten ingår i 
Team Infrastruktur som bl. a. ansvarar för System mana
gement Data storage/backup/recovery, WEB-servers, 
MAIL och drift av SAP R/3. Plattform är HP UX och SUN. 

Du har högskoleutbildning 80-160p inom IT-området 
eller motsvarande samt tidigare erfarenhet från Webb-
arbete. Goda kunskaper i HTML är ett krav. Erfarenhet 
från UNIX samt kunskap om olika programvaror inom 
området är önskvärt Som person är du van att arbeta i 
ett högt tempo, med eget ansvar. Du är stresstålig samt 
har en god social kompetens. Du har lätt för att samar
beta med andra och se helheten i en ständigt föränder
lig omgivning. Du har även goda kunskaper i svenska 
och engelska. 

Kontakta: Fredrik Schedwin, 08-757 1094, Pia Bolmg-
ren Svensson, 08-585 34135. Ansökan: Webb-master, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, 
Box I I , 164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Erfaren Java 
programmerare 
Vill Du arbeta med den senaste tekniken? Vår sektion 
arbetar med utveckling av nya tekniska lösningar inom 
området produktinformation S Design. Projektteamet 
ELIPSE, som är en del av sektionen, arbetar med en we-
bb-applikation i Java för Produktinformation (PRIM). 
Webb-adressen till ELIPSE hemsida är; 
http://projectelipse.ericsson.se. 

Vi följer Rationals utvecklingsprocess och använder 
verktygen: Rational Rose Visual Café 3.0 SWING Visual 
Source Safe Vi har fått beställningar på nya webb-ap-
plikationer och behöver därför bli Her. 

• Dina personliga egenskaper är: Samarbetsförmåga 
Ansvarsfull. Leveransförmåga. Kvalftetesmedveten. Nyfi
ken. Vi söker: En erfaren Java programmerare. Vi behö
ver förstärka Elipse teamet med en Javaprogrammerare 
med några års erfarenhet av Java, design och Objekt 
Orientering. 

Kontakta: Ingrid H Wennebo (projektledare), 08-726 34 
58, ingrid.wennebo@edtericsson.se, Fredrik Ejhed (sys
temarkitekt), 08-721 68 62, 
fredrik.ejhed@edtericsson.se. Ansökan: Erfaren Java 
programmerare, recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

ClearCase konsult/lärare 
Vi på enheten Information Management driver ett kom
petenscenter för Configuration Management med in
riktning på verksamhetsutveckling, CM-verktyg för 
mjukvara och utbildning hos kunder inom och utanför 
koncernen. Vi har även uppdrag hos koncernens dotter
bolag i utlandet Idag är vi ca 20 pers. Tack vare stor 
kundförfrågan och inriktning på nya områden har vi nu 
ett behov av fler 

• Arbetsuppgifterna varierar för varje uppdrag, både i 
längd och i innehåll. Vi gör bl a presentationer och de
mos, håller kurser, installerar, genomför förstudier, an
passar enligt kundens behov och bistår med expert
hjälp. Vilka typer av uppdrag du kommer att genomföra 
och hur du vill profilera dig beror mycket på dig själv. 
Teamets styrka är vår samlade kompetens och det finns 
många möjligheter till personlig utveckling. 

Du bör ha god datorvana, gärna utvecklat eller admi
nistrerat i UNIX och/eller Windows NT miljö, och det är 
bra om du har arbetat med införanden av verktyg (t ex 
ClearCase) och utbildning, men det är inte ett krav. Ef
tersom vi har en mycket internationell inriktning och 
vårt koncemspråk är engelska är det viktigt att du be
härskar engelska i tal och skrift För att trivas hos oss bör 
du ha förmågan att arbeta tillsammans med andra, ha 
en utvecklad känsla för service och vara hyggligt självgå
ende (självklart hjälper vi varandra). 

Kontakta: Niklas Svedberg, +46 8 721 72 49, 
Niklas5vedberg@edtericsson.se. Ansökan: ClearCase 
konsult/lärare, recruftment@edlericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

System Investigator / 
Project Manager 
Ericsson iTServkes within Ericsson Business Consulting 
is providing global IT solutions for Ericsson and our ex
ternal customers worldwide. Our services include both 
IT infrastructuol services and maintainance of our integ
rated support systems. Kuala Lumpur, Dallas and Stock
holm are the hubs in our global organisation employing 
1000 people. 

• Do you want to join the ride in making Ericsson a 
world leader in choices of IT Solutions for Ericsson's Bu

siness Processes? Our applications are used worldwide 
in more than 100 countries wfth over 10 000 users. Our 
responsibility is supporting and developing our custo
mers' applications that contribute to Ericsson's success 
in delivering products worldwide. Our work is of crucial 
importance to fulfill Ericsson's needs in the Time-To-
Customer process flow. Our process and support/deve
lopment knowledge covers a wide application area from 
Customer Order Handling through to Delivery at the 
customer site/premise. Applications supported within 
the Service Area TTC Core Applications are Golf - Erics
son's core sales&order application. Space - Ericsson's co
re distribution application, CM - Ericsson's core manu
facturing application, CAP-BN and Click-to-Buy - Erics
son's core sourcing applications and Tracy - Ericsson's 
core traceabiliry application. 

We are now strengthening our organisation within 
Service Area TTC Core Applications wfth a new position. 
System Investigator and / or Project Manager In this po
sition you will support the applications relevant for the 
Ericsson TTC Processes with skills in System Investiga
tions System Construction Assignments Project Manage
ment Assignments handling implementations and close 
downs within the application areas. To be able to per
form assignments within the TTC Core 

Application Service Area, you need to have a back
ground of project management organisational develop
ment in combination wfth systems development and 
you have experience from consultancy services. Know
ledge and/or experience from Ericsson's TTC process is 
a preferable qualification. An academic record of 
systems analysis and/or equal experience from the area 
is required. We can offer you a varied set of assignments 
wfth high degree of independence in combination wfth 
close relationship wfth colleagues in your competence 
area. Competence development and possibilities to try 
new areas of knowledge are core values for us. 

Contact: Helene Vilson, 08-404 71 02, 
Helene.Vilson@edtericsson.se. Application: System In
vestigator/Project Manager, recruftment@edtericsson.se 

BUSINESS CONSULTING AB, STOCKHOLM 

Ericsson IT Services ansvarar för ett av världens mest 
geografiskt spridda och komplexa nätverk. Detta omfat
tar drift i Stockholm, Dallas och Kuala Lumpur. Inom 
Ericsson IT Services år vi som arbetar inom området 
Mainframe Servers hängivna åt att tillhandahålla, stöd
ja och utveckla de stordatortjänster som behövs för att 
uppnå detta. Vi ansvarar för alla OS/399 och VM 
system, vilket även omfattar datalagring och utdatatek
nik. Vi har för närvarande över 3000 MIPS installerade 
på våra två speglade installationer i Stockholm. 

• Vi behöver förstärkning till vårt Mainframe Storage-
team. Teamet ansvarar för tekniskt underhåll och förny
else av vår datalagring i stordator miljö. Vi söker en me
darbetare som helst har arbetat inom området datalag
ring eller har annan vana som systemtekniker. Vi söker 
Dig som kan kombinera rollerna, att vara en serviceinrik-
tad problemlösare men som också kan arbeta självstän
digt med teknisk utveckling/implementation av ny tek
nik. Vi ser helst att Du är bekant med de verktyg vi 
främst använder som är DFSMS, DFHSM, HSC, RMM. 
Det är en fördel om Du även arbetat med Rexx. 

Kontakta: Olle Hedin, Competence Manager, 08-568 
614 72 eller 070-670 91 19, olle.hedin@edtericsson.se, 
Björn Landén, 08-726 31 77 eller 070-590 66 10, 
bjorn.landen@edt.ericsson.se. Ansökan: Systemtekniker 
Mainfrage Storage, recruftment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Teknisk projektledare 
• Vi behöver en erfaren teknisk projektledare för vida
reutveckling av SigmaTool - ett verktyg inom APS 
System. SigmaTool stödjer signalkoordinering inom AXE 
och är som sådant centralt för hela AXE-utvecklingen. 
SigmaTool är en relativt ny produkt som används av alla 
AXE-projekt världen över. Verktyget bygger på flerlagers 
Client-Server arkitekturer, där servermiljön är Unix med 
Sybase databaser och klienter finns på Unix och NT. 

För år 2000 finns det spännande planer på att vida
reutveckla verktyget - bland annat kommer stöd för in
krementellutveckling (feature utveckling) att implemen-
teras. Vi är ett team på ca 10 personer. VI har engagera
de kunder över hela världen. Vi jobbar med ett mycket 
utmanande system. Låter det intressant? 

Kontakta: Halina Hylander-Tureniec, 08-56861601, Hali-
na.Hylander-Tureniec@edtericsson.se. Ansökan: Teknisk 
projektledare SigmaTool. reaufrment@edtericssonx. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Testare 
• Vi behöver testare för SigmaTool - ett verktyg inom 
APS systems. SigmaTool stödjer signalkoordinering inom 
AXE och är som sådant centralt för hela AXE utveckling
en. SigmaTool är en relativt ny produkt som används av 
alla AXE-projekt världen över. Verktyget bygger på flerla-
gers Client-Server arkitekturer, där servermiljön är Unix 
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3G, en verklighet för oss! 
— För dig också? 

Vi är en del i Radio Network Products organi
sationen inom American standards, TDMA. 
Enheten intensifierar nu satsningen på tredje 
generationens Mobilsystem, Base Station SW, 
IP-baserat och med stöd för Edge och GPRS. 
Startskottet har gått! 

Ser du förändringar som en stimulans? 
Tycker du om att lösa problem tillsammans 
med andra? Då är du rätt person för ARG/A! 
Hos oss kommer du nämligen att kunna ut
veckla din egen, och vår, analys- och problem
lösningsförmåga. Vi söker medarbetare till ett 
flertal kompetensteam och tjänster. Du är civil
ingenjör/högskoleingenjör eller har motsvarande 
kunskaper. 

Vi arbetar i team med delegerat ansvar enligt 
Cleanroom level 1 konceptet. Feature Design 
och Feature Test är exempel på ytterligare kon
cept vi arbetar enligt. Vi ansvarar för System
utveckling och verifiering från och med krav
analys till och med FOA. Vi arbetar i ett kund
nära gränssnitt och har möjlighet att se hur våra 
produkter tas emot och fungerar hos vår kund. 
Vi deltar i arbetet med produktutvecklingspla
ner vilket baseras delvis på våra erfarenheter 
från fält samt på vårt konstruktionskunnande. 

Configuration Manager 
Vi söker dig som har erfarenhet (med glöd) av 
CM eller annan passande bakgrund (till exem
pel design eller verifiering) kombinerat med ett 
mycket stort intresse för att skapa ordning och 
reda. 

Du hittar hos oss ett jobb med utrymmer och 
ansvar för att skapa nya rutiner, användning av 
ClearCase och andra kraftfulla verktyg i en värld 
där vi växer i kunskap tillsammans. Du arbetar 
i ett CM kompetens team där CM och TCM 
ingår. Du arbetar när design och test teamen 
som en del av projektets "ledningsgrupp". Du 
känner ansvar för att våra planer och strukturer 
är i toppskick. Du ska kunna tillägna dig en 
systemvy över systemet du ansvarar för. Du 
skapar och underhåller vår VOB. Designen vi 
gör baserar sig bland annat på: 

- OOAD baserat på UML 
- Realtidssystem 
-JAVA 
- C + + 
- Distribuerade system 
- I P 

- ClearCase 

Du får genom utbildning och "on the job trai
ning" allt från insikt till djup kunskap i flera av 
dessa områden. 

Vår process är RUP, PROPS används för pro
jektstyrning och CMM finns hela tiden som en 
ledstjärna och ett verktyg i vårt arbete. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 

Kontaktpersoner: 
Per Andersson, tel 08-757 13 35 
e-mail: per.andersson@era.ericsson.se 

Peter Csaba, tel 08-585 315 15 
e-mail: peter.csaba@era.ericsson.se 

Sofia Mavrokostidou, tel 08-764 1176 
e-mail: sofia.mavrokostidou@era.ericsson.se 

Design OO-baserade 
realtidssystem 

Vi bygger ett nytt system från grunden och vi 
har därför möjlighet att se över plattform och 
mjukvaruarkitektur. Var med från start när vi 
tar fram tredje generationens mobilsystem! Vi 
har en tradition med noll-fels-tänkande på 
enheten. Du kan som designer vara med och 
påverka hur vi jobbar. 

Vi söker dig med erfarenhet och kan nämna 
några områden som du bör ha kompetens inom: 

- OOAD baserat på UML 
- Realtidssystem 
-JAVA 
- Corba 
- C + + 
- Distribuerade system 
- IP eller andra paketförmedlande protokoll 
- Rational ROSE 

Har du några frågor, kontakta gärna oss! 

Kontaktpersoner: 

Peter Csaba, tel 08-585 315 15 
e-mail: peter.csaba@era.ericsson.se 

Roger Holmberg, tel 08-40445 51 
e-mail: roger.holmberg@ericsson.com 

Daniel Lövung, tel 08-757 31 26 
e-mail: daniel.lovung@era.ericsson.se 

Pierre Spiik, tel 08-757 09 23 
e-mail: pierre.spiik@era.ericsson.se 

Verifiering OO-baserade 
realtidssystem 

Med det nya systemet kommer helt ny metodik 
och teknik för verifiering. Vi behöver ett antal 
erfarna testare med god struktureringsförmåga 
och som är mycket noggranna. Som med alla 
andra delar av vår verksamhet är verifiering 

något som görs i nära relation med slutkunden. 
Vi följer med våra produkter ut i fält (FOA) för 
att se hur de fungerar och presenterar nya funk
tionerna för vår kund. Därigenom får vi erfaren
heten av hur produkterna bör utvecklas för att 
än bättre bidra till vår och kundens lönsamhet. 
Du som söker bör ha kunskap/erfarenhet inom: 

- Simuleringsteknik 
- OOAD baserat på UML 
— Verifiering Realtidssystem 
-JAVA 
- C + + 
— Distribuerade system 
- I P 

Ett plus är om du är intresserad av att vara med 
och ta fram framtidens testmiljöer och metoder. 

Vid frågor, ring eller skicka e-mail till någon 
av oss! 

Kontaktpersoner: 
Maria Kullenberg, tel 08-757 10 31 

e-mail: maria.kullenberg@era.ericsson.se 

Peter Csaba, tel 08-585 315 15 

e-mail: peter.csaba@era.ericsson.se 

Om du inte får tag på någon av dem som står 

som kontaktperson för resp. befattning, kontakta 

gärna våra trevliga sekreterare: 

Linnea Jonasson, tel 08-764 16 66, 

Maria Bly berg, tel 08-757 1151 eller 

Johanna Jonsson, tel 08-404 35 40. 

Kontaktpersoner CF: 
Sumoud Sulaiman, tel 08-404 21 94 samt 
Magnus Prebert, tel 08-764 10 77. 

Välkommen med din ansökan med meritför
teckning märkt "ARG/A", till: 

Ericsson Radio Systems AB 
AH/H Elisabet Grahl 
164 80 Stockholm 
e-mail: elisabet.grahl@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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med Sybase databaser och klienter finns på Unix och 
NT. Utvecklingen av klientprogramvara sker huvudsakli
gen i Windows NT miljö med utvecklingsverktyget Po
werBuilder. 

För är 2000 finns det spännande planer på att vida
reutveckla verktyget Just nu håller vi på att bygga upp 
testaktiviteterna för SigmaTool. Vi tänker bland annat ut
nyttja moderna verktyg som Rational TeamTest för reg-
ressionstest Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av 
testning. Vi är ett team på ca 10 personer. Vi har enga
gerade kunder över hela världen. Vi jobbar med ett 
mycket utmanande system. Låter det intressant?. 

Kontakta: Halina Hylander-Tureniec, 08-56861601, Hali-
na.Hylander-Tureniec@edtericsson.se. Ansökan: Testare 
SigmaTool. recruitment@edtericssonse. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
VÄSTBERGA 

Change Coordinator 
Ericsson has been using the SAP R/3 system since 1993 
and is now in use in over 30 companies worldwide. To 
support the continued growth of the system, a profes
sional SAP Application Management Center has been 
set up, within the newly formed Ericsson IT Services. The 
SAP Application Management Center will support Erics
son Business Units worldwide, via linked organizations 
in Stockholm, Dallas and Kuala Lumpur. System Mana
gement is the unit within SAM covering areas like high 
level planning and coordination changes or develop
ment of the different Templates as well as coordination 
of interfaces and the system architecture. 

• Part of the responsibility of System Management is to 
coordinate and control how transports are handled and 
eventually implemented to the production environment 
The transports of originates from problem resolution, 
development or implementation projects. This responsi
bility to approve transport into the production environ
ment is held by the Change Coordinator. This includes 
the responsibility for routines of handling transport re
quests and communicating with the different units wor
king with development and configuration, monitoring 
changes made and eventually coordinating and appro
ving transports for the production environment 

We are now eager to find someone for this position. 
Apart from the day-to-day work the position includes in
volvement in the development of the global routines 
and tools used and also requires the establishment of 
contacts within SAM globally as well as to some extent 
outside SAM. The position requires the following back
ground and skills: Experience as SAP consultant, either 
from the functional side or as ABAP-programmer, prefe
rably with experience from both areas Experience from 
at least one large, multinational SAP implementation. 
Experience from and understanding of live three tier en
vironments. 

The Change Coordinator's responsibilities includes: 
Inform and support development and configuration re
sources in the routines for handling transports and 
Change Requests. Maintain and develop the global rou
tines and tools used for administration and documenta
tion of transport requests to ensure the consistency of 
the Development QA and Production environments. 
Monitoring the quality of the documentation related to 
the changes requested for transport Approving and ini
tiating transport requests for the production environ
ment Supporting the Template Coordinator with base 
material for coordination issues. Organize the process of 
providing decisions to Change Requests. Personal quali
ties: Structured and well organized working practises. 
Stress tolerant Communication skills Language skills: 
English and Swedish. 

Contact: Björn Cederlund, +46 8 568 61 619 or +46 
703 49 73 00, bjom.cederiund@edt.ericsson.se. Applica
tion: Change Coordinator - Björn Cederlund, recruit-
ment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE 
AB, STOCKHOLM 

Product Development 
Specialist 
TTM Process and Tools. 

Att utveckla programvara på ett effektivt sätt blir altt 
viktigare i den ständiga jakten på att uppfylla mål som 
kortare ledtider och högre kvalitet 

• Vi söker dig som vill vara med och bidra till denna ut
veckling. Vi arbetar med att hjälpa utvecklingsprojekt att 
nyttja de senaste metoderna och verktygen på ett effek
tivt sätt Vi erbjuder våra kunder: Business coaching - VI 
stöttar verksamheten med analys av utvecklingsmetodik. 
VI designar förslag till metoder och verktyg för att för
bättra utvecklingsprocesserna. Personal coaching - Vi 
deltar aktivt i utvecklingsprojekt och stöttar utveckling
sprojektet i användandet av metoder och verktyg. Vi är i 
ett expansivt skede och söker nu flera medarbetare med 
lång och gedigen erfarenhet 

Vi söker en person som har lång erfarenhet inom pro
duktutveckling. Vi vill att du har gedigen erfarenhet från 
utvecklingsprojekt och har erfarenhet av olika utveck
lingsprocesser och verktyg. Du kommer att ha en nyckel

roll inom vårt team i att ge stöd till chefer och projektle
dare som arbetar inom produktutveckling. Det är viktigt 
att du har kunskap och intresse för att beskriva fördelar
na med olika verktyg och processer inom produktut
veckling. 

Kontakta: Göran Lemos, 08-404 45 77. Ansökan: Pro
duct Development Specialist/Göran Lemos. recruit-
ment@edtericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
KISTA 

Clearcase Specialist/ 
Configuration Manager 
Vi är en liten grupp inom Product Development Smart 
and Speciality Phones som har till uppgift att ansvara 
för driften och supporten av vår utvecklingsmiljö. Platt
formen idag är NT/Intel och Unix/Solaris. På NT-sidan 
behöver vi nu utöka med en CleasCase specialist 

• Tillsammans med våra två nuvarande specialister 
skall du ansvara för drift, administration, problemlösning 
samt utveckling av CleasCasemiljön. I arbetet ingår ock
så att dokumentera, skriva instruktioner och fungera 
som rådgivare till projekt och användare. Vi räknar också 
med att du vill delta i utvecklingen och urvärderingen av 
nya CM verktyg. 

Dina egenskaper: Mycket god social kompetens. Ser-
viceinriktad. Initiativförmåga. Klarar många bollar i luften 
samtidigt Du skall kunna fungera både självständigt och 
i grupp. Ordningssinne. Du måste kunna arbeta syste
matiskt och strukturerat. Den tekniska bakgrund: Arbe
tat något år med NT och/eller ett par års erfarenhet av 
CM-verktyg. Tekniskt gymnasium, Teknisk högskola. Tidi
gare erfarenhet av ClearCase på NT plattform och/eller 
Rationals produkter är ett klart plus. I arbetet ingår kon
takter med hela världen varför goda kunskaper i engels
ka krävs. 

Kontakta: Robert Ikenberg, 08-764 19 58, robertiken-
berg@ecs.ericsson.se. Ansökan: CLEARCASE SPECIA-
LIST/CONFIGURATON MANAGER, Ericsson Mobile Com
munications AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 
STOCKHOLM, gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
STOCKHOLM 

Databastekniker 
Vill du jobba för ett high-tech företag som prioriterar 
kommunikationen mellan människor? Ericsson IT Servi
ces tre hubar i Dallas, Kuala Lumpur och Stockholm år 
näven för den globala verksamhet som ska förse Erics
son med globala infrastrukturtiänster i världsklass. Ser
vice Area Midrange ingår som en av elva Service Areas 
i Stockholmshuben och vårt mål är att tillhandahålla ut
veckling och drift av koncernens centrala servers i 
UNIX- och NT-miljö i världsklass. 

• Vi behöver nu utvidga vårt databasteam och söker: 
Oracle-, Sybase- och Informix-tekniker VI inom datas-
basteamet på UNIX, som består av Informix-, Oracle-
och Sybasetekniker, arbetar främst med installation, tu
ning, felsökning, recovery, övervakning och stöd till ap
plikationsansvariga. Du kommer tillsammans med oss 
att delta i utvecklingen av vår databasplattform, utföra 
teknikbevakning inom området samt ansvara för imple
mentation och drift av databas-servers. 

VI vill att du har erfarenhet av databasdrift på UNIX 
Eller kanske är du en UNIX systemadministratör som vill 
vidga dina vyer? VI söker dig som tycker om att jobba i 
team och samtidigt har förmåga att arbeta självständigt 
Du trivs i en miljö med högt tempo och ständig föränd
ring. Arbetet förutsätter att du har goda kunskaper i eng
elska, både muntligt och skriftligt Vi kan erbjuda dig ett 
arbete i en stimulerande miljö med stora möjligheter till 
utveckling. Arbetsplatsen kommer att vara placerad i 
Älvsjö. Skicka in din ansökan senast den 25 oktober. 

Kontakta: Tony Westergren, 08-726 28 21. Ansökan: 
Databastekniker - TW. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM 

Developer 
EHS/OM/DC, Maintenance and Release Support is a 
development unit atBU EMM in EHPT whose main task 
is to offer our customers first doss maintenance of the 
products that EHPT has delivered to them. 

• As a developer and trouble shooter in our unit you 
will see that our customers get the maintenance service 
they require to regard our systems as world leading. You 
will work with trouble shooting, design and improve
ments. Our systems are sold in many parts of the world, 
and there can be short customer visits abroad. You will 
have primary responsibility for one or two products. 

You will work in a team where you will get support 
and exchange ideas with others. The work involves a lot 
of contact with other parts of the company, such as Glo
bal Support, test and design units. You should also be 
result oriented, and find it exciting and interesting to 

find solutions to the problems our customers experien
ce. You have knowledge of Unix and C++. Knowledge of 
X.25, SQL, Orbix and Java are also an advantage. 

Contact: Tomas Thorén, +46 8 685 2044, tomas.tho-
ren@ehptcom. Application: HG61, Ericsson Hewlett-
Packard Telecommunications AB, HG/EHS/FP, 112 78 
STOCKHOLM, EHSJ0B@EHPT.COM. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB. STOCKHOLM 

Chief Designer 
EHS/OM/DE Element Management is a software deve
lopment unit at BU EMM in EHPT. We develop software 
for managing telecommunications networks. Were loo
king for new colleagues to join us as we meet OSS de
sign challenges from the Ericsson Wireless market 

• We need a chief designer, who will lead the design of 
our products by providing technical leadership in the 
team designing critical parts of our applications en
suring that all design is of high quality by guiding other 
designers and by reviewing their work representing the 
development unit in design matters in EMM participa
ting in improving the design methods in EHPT, and ma
king sure they are correctly used within our unit 

You should have worked several years with software 
development Most probably you have a university de
gree in computer science. You are interested in how the 
end users will work with the final product and you have 
the ability to develop requirements specifications in co
operation with a product manager. You know how to 
create an efficient and durable design, and how to im
plement it in co-operation with the other members in 
the development team. You will have the responsibility 
to guide the team from a technical point of view. Our 
main environment is Unix (Solaris), and to a lesser ex
tent Windows NT. The main languages are C++ and Ja
va. It is an advantage if you are also familiar with Corba. 
Telecom experience is also an advantage. 

Contact: Pär Dahlin, +46 8 685 23 29, 
par.dahlin@ehptcom. Application: HG68, Ericsson Hew
lett-Packard Telecommunications AB, HG/EHS/FP, 112 
78 STOCKHOLM, EHSJ0B@EHPT.COM. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB. STOCKHOLM 

Application Specialist 
EHS/OM/DE Element Management is a software deve
lopment unit atBU EMM in EHPT. We develop software 
for managing telecommunications networks. Were loo
king for new colleagues to join us as we meet OSS de
sign challenges from the Ericsson Wireless market 

• We need an application specialist who will help us 
to make sure that the products we develop meet the re
quirements of our customers, by participating in plan
ning of future products and enhancements to cunent 
products making sure that requirements specifications 
are of high quality and well suited as input to design 
and test specification work, in dose cooperation with 
product managers, designers and testers participating in 
the external design of our products, making sure that 
the requirements become satisfied, and that they integ
rate well with other EHPT offerings. 

You must have a solid telecom background to be able 
to understand what our customers need, in particular it 
is an advantage if you are familiar with Ericsson's OSS 
systems. You are good at working with other people, 
since an important part of your work is listening, negoti
ating, and conveying of information. You are good at 
structuring your ideas and documenting them, with at
tention to detail while still not obscuring the big picture. 

Contact: Pär Dahlin, +46 8 685 23 29, 
par.dahlin@ehpt.com. Application: HG63, Ericsson Info-
tech AB, HG/EHS/FP, 112 78 STOCKHOLM, 
EHSJOB@EHPT.COM. 

ERICSSON HEWLETT-PACKARD 
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM 

Designer 
EHS/OM/DE, Element Management is a software deve
lopment unit atBU EMM in EHPT. We develop software 
for managing telecommunications networks. Were loo
king for new colleagues to join us as we meet OSS de
sign challenges from the Ericsson Wireless market 

The work in our unit includes the development of 
command handling software for software using Telnet, 
X.25, and MTP for accessing external systems such as 
AXE. We also work with common functions software; an 
example is software for creating You should have wor
ked a few years with software development Most pro
bably you have a university degree in computer scien
ce. 

• You like working in teams, but with a driving force of 
your own. You are well aware of the high quality goals 
for modem software products, and know how to fulfill 
them. You are prepared to work through the whole pro

duct life cycle, from the requirements phase through im
plementation and delivery to maintenance. Our main 
environment is Unix (Solaris), and to some extent Win
dows NT. The main languages are C++ and Java. It is an 
advantage if you are also familiar with Corba. Telecom 
experience is also an advantage. 

Contact: Pär Dahlin, +46 8 685 23 29, 
par.dahlin@ehptcom. Application: HG64, Ericsson Hew
lett-Packard Telecommunications AB, HG/EHS/FP112 78 
STOCKHOLM, EHSJ0B@EHPT.COM 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. 
SUNDBYBERG 

Data Support 
Dedicated Network is an important cutting edge area 
within the Ericsson group. Our business is to provide 
Technical-, Service, Implementation-, Finance- and Busi
ness- Solution for Total Communication Networks inclu
ding voice data and image. Our customers are prima
rily in the enterprise segment all over the globe. 

• The unit responsible for Customized solutions is cur
rently looking for a person with competence within the 
field of future-proof Data Network Solutions. This func
tion will be responsible to provide expertise-guidance, 
experience and verification regarding the Customized 
Data Solutions as part of the communication teamwork. 
We appreciate that the applicant has competence within 
the following areas: ? TCP/IP ? LAN/WAN ? Data proto
cols ? Network Management Systems (SNMP) ? Ericsson 
Data Product portfolio. 

This position offers the right applicant the opportunity 
to: be part of a team to explore challenging new mar
ket- and customer segments with the focus on early in
volvement, work closely with creative solutions, based 
on the latest technologies, get the overall understanding 
of telecommunications with a broaden system knowled
ge, follow projects from initial pre-sale throughout to 
project system verification and final acceptance. Some 
of the main activities: To evaluate, select and approve 
products, sub-suppliers and partners together with the 
supply department Teamwork in close liaison with the 
Market Operation units providing customer adapted 
competitive telecommunications solutions during the 
Tender Phase. Participation in contract negotiations. 
Technical support to the started and ongoing internatio
nal projects The work involves frequent contacts with in
ternational external and internal customers and suppli
ers. 

We believe that the right applicant has a M. Se, B Se 
or equivalent background. In addition he or she should 
have gained relevant generalist experience from work 
with customer solutions, network planning or product 
marketing. The experience includes general knowledge 
about the Ericsson product- and service portfolio We 
will offer you a Competence Development Plan, adap
ted to the requirement set for the position and the indi
vidual needs. 

Contact: Hans Sjöström, +46 8 764 0524, 
hans.sjostrom@ebcericsson.se, Ewa EK, +46 8 764 
0912, ewa.elf@ebcericsson.se. Application: DATA SUP
PORT, Ericsson Business Networks AB, SL/PEBD/H Eva 
Kling Eldselius, S-172 87 SUNDBYBERG, eva.kling-eldse-
lius@ebcericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB. 
STOCKHOLM 

Teknikadm/CM 
PRODUCT DATA MANACEMENT- CORPORATE BASIC 
STANDARDS söker medarbetare 

• DU HAR:Flerårig erfarenhet av dokumentering 
och/eller produktstrukturering inom Ericsson. Bakgrund 
inom mjukvaruutveckling Intresse av att gå vidare och 
arbeta på koncernnivå med alla Ericssons olika bolag 
och verksamheter Intresse för att lära om de olika verk
samheterna för att kunna ge en bra support från CBS 
Energi och drivkraft att få saker att hända Lätt för att sa
marbeta med andra God språkkänsla (svenska / engels
ka). 

ARBETSUPPGIFTER FÖR TJÄNSTEN: 
Anpassning av standarder, regler och metoder primärt 

med inriktning på dokumentation och mjukvara Infor
mationsklassificering - Ericssons decimalklasser Allmänt 
arbete inom TA/CM tex. stöd till olika Ericssonenheter 
Support till hela Ericsson - email, telefon, web VAD ÄR 
CORPORATE BASIC STANDARDS?För att Ericssons olika 
enheter såsom konstruktion, produktion, service m.fl. 
skall kunna samarbeta effektivt krävs standarder, regler, 
metoder och riktlinjer. Corporate Basic standards tar 
fram och förvaltar/underhåller dessa vad gäller numrer
ing, klassificering ändring av produkter och dokument 
Ericssons välkända decimalklass och ABC-numrerings-
system är en del. Vi ansvar också för ett antal instruktio
ner för olika saker samt mallar för Word, Powerpoint 
och Framemaker. Arbetet kräver att vi är orienterade om 
Ericssons olika verksamheter. 

Kontakta: Thorbjöm Tämström, 08-726 32 83, thor-
bjorn.tarnstom@edtericssonse, Nora Woodward, 08-
726 34 80, nora.woodward@edt.ericsson.se. Ansökan: 
Teknikadm/CM. recmitment@edtericsson.se. 

mailto:na.Hylander-Tureniec@edtericsson.se
mailto:bjom.cederiund@edt.ericsson.se
mailto:ment@edtericsson.se
mailto:ment@edtericsson.se
mailto:berg@ecs.ericsson.se
mailto:gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se
mailto:recruitment@edtericsson.se
mailto:EHSJ0B@EHPT.COM
mailto:EHSJ0B@EHPT.COM
mailto:par.dahlin@ehpt.com
mailto:EHSJOB@EHPT.COM
mailto:EHSJ0B@EHPT.COM
mailto:hans.sjostrom@ebcericsson.se
mailto:ewa.elf@ebcericsson.se
mailto:lius@ebcericsson.se
mailto:nora.woodward@edt.ericsson.se
mailto:recmitment@edtericsson.se
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ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Support -
Produktinformation 
Service Area Application Management PDM/EDM inom 
Ericsson IT Services består idag av ca 130 personer som 
arbetar inom Stockholm HUB. PDM/EDM är en förkort
ning för Product Data Management/Enterprise Docu
ment Management Vi erbjuder stöd för snabb global 
hantering av produkt- & företagsgemensam informa
tion inom Ericsson. 

Vår produktportfölj består av ca 30 olika produkter 
som används av ungefär 40 000 Ericsson användare 
utspridda i 130 olika länder. Inom vår enhet ansvarar vi 
för: applikationssupport (PICS heldpesk) utbildning (Pl 
Training) CBS - Corporate Basic Standards Implementa
tion support Marknadsföring SUPPORT - PRODUKTIN
FORMATION. 

• VI söker dig som har kunskap om hantering av pro
dukt- och/eller dokumentinformation inom Ericsson 
och vill vara med och bygga upp och påverka utform
ningen av vår verksamhet vill arbeta med support och 
utbildning känner till PRIM, GASK2, PLCAS och/eller lik
nande system vill jobba som konsult vill jobba med test 
av applikationer har goda kunskaper i engelska tycker 
om att samarbeta med andra människor och är intresse
rad av att hjälpa andra är stresstålig, flexibel, ansvarsfull, 
'service-minded' och glad tar egna initiativ trivs med att 
ha 'många bollar i luften'. 

Du kan själv påverka inriktningen på ditt arbete ge
nom att kombinera arbetet med support med andra 
uppgifter tex test, utbildning eller annat projektarbete. Vi 
är idag 8 personer som arbetar med applikationssup
port inom PDM/EDM i Kista, norr om Stockholm. Dessu
tom har vi en medarbetare som arbetar i Dallas, USA. 
Våra användare finns över hela världen och vi tar emot 
ärenden både via telefon och mail. VI har ett nära sa
marbete med produktägare och systemansvariga. Det är 
stor efterfrågan på supporttjänster vilket medför att vår 
verksamhet växer både vad gäller omfattning och 
tjänsteutbud. Se även vår hemsida 
http://pics.ericsson.se/. 

Kontakta: Nora Woodward, 08-726 34 80, nora.wood-
ward@edtericsson.se, Asa Lind, 08-721 66 20, 
asa.lind@edtericsson.se. Ansökan: SUPPORT - Produkt
information. recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

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

• 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 områ
det Du kommer även att ansvara för behörighetshanter
ing 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 Schlyter, 08-726 21 
26, Anna.schfyter@edtericsson.se. Ansökan: SAP R/3 
Human Resources, recruitment@edtericsson.se 

E K O N O M I & F I N A N S 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Ekonom, 
leverantörsreskontran 
• VI söker en handläggare av leverantörsfakturor till 
moderbolagets ekonomiavdelning, LME/E. LME/E har 
idag totalt 27 anställda och är uppdelad i tre sektioner. 
Denna befattning ingår i sektionen Ekonomiservice 
(LME/ES) som består av tio personer, av dessa arbetar 
fyra med leverantörsreskontran. 

Arbetet innebär i huvudsak hantering av inkommande 
leverantörsfakturor samt betalning av dessa. Arbetet in
nebär mycket kontakter med både interna och externa 
leverantörer. Ansvar för vissa konton tillhör tjänsten vil
ket medför regelbunden avstämning och uppföljning. 
Moderbolagets redovisning sker i ekonomisystemet 
AdeEko+. 

Du som söker bör vara gymnasieekonom eller mot
svarande och även ha några års erfarenhet av redovis
ningsarbete. Du behärskar engelska i både tal och skrift 
samt Microsofts officepaket Som person är Du nog
grann, flexibel och öppen eftersom arbetet innebär 
mycket kontakter med andra. VI ser gärna att Du sänder 
in Din ansökan omgående! 

Kontakta: Asa Kristersson, HF/LME/ES, 08-719 43 16, 
asa.kristersson@lme.ericsson.se, Kerstin Månsson, 
HF/LME/ES, 08-719 49 51, kerstin.mansson@lme.erics-
son.se. Ansökan: Ekonom, leverantörsreskontran, Tele
fonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Maria Clewe-
mar, 126 25 STOCKHOLM, maria.dewemar@lme.erks-
son.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Ekonom LME/E 
Moderbolagets ekonomifunktion (LME/E) vid Telefon-
plan söker en civilekonom med erfarenhet av redovis
ning som skall arbeta med redovisning och ekonomisk 
rapportering inom följande områden: sammanhållande 
för framtagandet av årsredovisning för moderbolaget 
rapportering av ekonomisk information internt och ex
ternt redovisning av maskiner och inventarier redovis
ning av utdelningar diverse utredningar i samband 
med investeringar i aktier och andelar 

LME/E är organiserat i tre sektioner och du kommer 
att rapportera till en av sektionscheferna. Totalt år vi för 
närvarande 26 personer. 

• Vi söker i fösta hand en civilekonom, helst studiein
riktning redovisning. Viss redovisningserfarenhet är nöd
vändig. Du bör tycka det är roligt med siffror, ha analy
tisk läggning samt ha en god språkuppfattning både i 
svenska och engelska. 

Kontakta: Eva Reinertsen, 08-719 5308, eva.reinert-
sen@lme.ericsson.se. Ansökan: Ekonom LME/E, Tele

fonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Maria Clewe-
mar, S-126 25 STOCKHOLM, maria.clewemar@lme.erics-

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Försäkringshandläggare 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HR Sverige bedriver 
service mot Ericssononställda i Sverige. Verksamheten 
omfattar b I a administration och information av de för
säkringar som de anställda på Ericsson omfattas av. Vi 
söker nu en försäkringshandläggare 

• I Dina arbetsuppgifter ingår i huvudsak att självstän
digt sköta: Administration av kollektivavtalade-och 
gruppförsäkringar. Informationen till våra anställda om 
dessa försäkringar. Du ska även Medverka i arbetet med 
att effektivisera verksamheten. Sköta kontakter mot le
verantörer. 

Vi söker Dig som är gymnasieekonom eller med ut
bildning från försäkringslinjen samt med erfarenhet från 
försäkringsområdet Du är noggrann och kund- och ser-
vicemedveten, gillar att samarbeta med andra männi
skor och tar egna initiativ. Intresse för förändrings- och 
processarbete är av stor vikt Du ska även kunna ut
trycka dig på svenska och engelska i tal och skrift 

Kontakta: Ingrid Eriksson, LME/DKS/HG, 08-719 20 43, 
ingrid.eriksson@lme.ericsson.se. Ansökan: Försäkrings
handläggare, DKS, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P, Kerstin Åhlberg, S-l 26 25 STOCKHOLM, 
kerstjn.ahlberg@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Practice Business Controller 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators & Service Providers (SO) 
segment Ericsson Services combines the best elements 
ofSO's service unit network to create a single focused 
organization. The result-a dynamic resource which aims 
to build on our impressive sales growth and maximize 
business opportunities well into the new millennium. 

Telecom Mangement Solutions is a Service Product 
Unit within Ericsson Services. Consisting of 6 practices 

Ar du redan Senior eller Master Designer? 
.. .eller är det dags för dig att anta utmaningen och bli det? Gör karriär inom teknik hos oss! 

Vi söker dig som har ett vetenskapligt synsätt på 
Design av programvarusystem i realtid. Vi utvecklar 
Basstationsprogramvaran, fylld med logik till skillnad 
från andra basstationer, för 3G TDMA mobilssystem. 
Du söker nya sätt att arbeta smartare. Vi erbjuder ett 
jobb där du kan arbeta med allt från arkitektur av nya 
system till implementation på "state of the art" sätt. 

Du intresserar dig för Modellering, Systemering, 
Analys och Design i Öppna System med simuleringar 
och tekniker för generering av objektkod i de nya 
utvecklingsmiljöer så som ObjecTime. Med 3:e Gene
rationens Mobilsystem kommer helt ny metodik och 
teknik för Analys och Design behövas men också 
medges. 

Det är väldigt mycket mobiltelefoni, TDMA d.v.s. 
IS136 i luften, Edge etc. i det du kommer arbeta med, 
inte "bara" SW design generellt. Problemet vi löser 
är en skarp tillämning i ett av de mest intressanta 
områden som utvecklas inom SW industrin idag. Det 
finns redan en marknad och ett stort antal kunder. Vi 
har mycket bra lönsamhet i det vi utvecklar och det 
finns mängder med ny utveckling som väntar på oss. 
Var säker, det du gör hos oss finns det behov och för
väntan på. 

Vi är en enhet på ca 100 kollegor organiserade i 
linje och i Kompetensteam (inom teknikområden). Vi 
vill med detta säkra kompetensen inom nyckelområ
den, så ock på Systemnivå som är ett eget Kom
petensteam. Vi arbetar inom ett brett fält och ser mer
parten av mobilsystemet som vårt arbetsområde. 

Vi följer med våra produkter ut i fält (FOA) för att 
utveckla vår kunskap om våra produkter i dessa rätta 
element, höra mer om kunden behov och presenterar 
nya funktionerna för vår kund. Därigenom får vi erfa
renheten av hur produkterna bör utvecklas för att än 
bättre bidra till vår och kundens lönsamhet. Du som 
söker kommer att komma i kontakt med och utveckla 
kunskap inom områden så som: 

- OOAD baserat på UML 
- R U P 
-JAVA 
- C + + 
- Distribuerade system 
- I P 
- Simuleringsteknik 
- Verifiering av Realtidssystem 
- Rational ROSE 
- S N M P 

Vid frågor, ring gärna eller skicka lika gärna ett 
e-mail till någon av oss! 

Kontaktpersoner: 
Peter Csaba, tel 08-585 315 15 
e-mail: peter.csaba@era.ericsson.se 
Roger Holmberg, tel 08-40445 51 
e-mail: roger.holmberg@ericsson.com 
Daniel Lövung, tel 08-757 31 26 
e-mail: daniel.lovung@era.ericsson.se 
Pierre Spiik, tel 08-757 09 23 
e-mail: pierre.spiik@era.ericsson.se 

Om du inte får tag på någon av dem som står som 
kontaktperson för resp. befattning, kontakta gärna våra 
trevliga sekreterare: 
Linnea Jonasson, tel 08-764 1666, 
Maria Blyberg, tel 08-757 1151 eller 
Johanna Jonsson, tel 08-404 35 40. 

Kontaktpersoner CF: 
Sumoud Sulaiman, tel 08-404 21 94 samt 
Magnus Prebert, tel 08-404 10 77. 

Välkommen med din ansökan med meritförteckning 
märkt "ARG/A", till: 

Ericsson Radio Systems AB 
AH/H Elisabet Grahl 
164 80 Stockholm 
e-mail: elisabet.grahl@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 

http://pics.ericsson.se/
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responsible hr the development and markeäng of solu
tions consisting of consulting and systems integration 
services and management systems solutions for opera
tors and service providers. Practices: Network Design & 
Performance Improvement Managed services. Network 
Management Solutions, Customer Management Solu
tions, Service Provisioning Solutions, Wireless ISP, Quali
ty Improvement Solutions Please visit our website at: 
http://networkoperators.ericssonse/services/ 

• What you will do: Support Practice management 
team in all financial issues and business decisions and 
work for a high level of knowledge an understanding re
garding global financial issues. Represent Practice in fi
nancial forums. Owner of forecast & goal processes 
within the Practice. Development and maintenance of 
Practice specific financial policies and guidelines. Global 
business controlling including development of Practice 
specific financial model and principles (such as Key Per
formance Indicators, Balance Score Card, Business Ca
ses, Business Potential model etc). Evaluation of global 
business and financial performance with the responsibi
lity to initiate corrective actions when necessary. Financi
al control. Expense controlling within Practice. 

What we expect from you: University degree (prefe
rable in economics/finance) with some yers experience 
of qualified work within job-area. Good analytical skills 
and good business sense. Driving personality with high 
ambition. 

Contact: Christer Larsson, 08-40 42375. Application: 
PRACTICE BUSINESS CONTROLER, Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/GH Towa Raak, 164 45 STOCK
HOLM, towa.raak@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

The business unitPDC 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 worlds 
second largest digital mobile standard, as well as the 
third generation mobile standard IMT-2000. The busi
ness unit function Business and Financial Control, is in
volved in all activities within the unit and includes Line 
Control, RSD Control, Market Control and Business Con
trol. 

Controller R&D activities. 
• The main tasks are: to co-ordinate the financial re
porting for our R&D activities in closes as well as 
forecasts to support the management team with analy
ses, comments and presentation material covering our 
R&D activities, to be involved in business plans and ana
lyses when initiating new development projects, to sup
port and educate our organisation in financial issues, to 
initiate and participate in various improvement projects. 
Close interactions with various units all over Ericsson 
are part of the daily work. The limited size of the busi
ness unit function creates an opportunity for a broad 
and challenging work in a flexible and demanding envi
ronment Also, the job gives a unique possibility to gain 
an insight 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 hea
vy workload. 

Contact Tobias Lindquist, + 46 8 757 02 71, TobiasLin-
dquist@era.ericsson.se, Ulrika Roos, Human Resources 
+46 8 757 57 71, Ulrika.Roos@era.ericsson.se. Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/JHS Gunilla Ås
berg, 164 80 STOCKHOLM, gunilla.asberg@era.erics-
son.se. 

ERICSSON SHARED SERVICES AB. 
HALLONBERGEN 

Ericsson Shared Services AB hor 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 Beträffan
de administrativa tjänster inom personalområdet (HR) 
och andra allmänna tiänster (General Services) pågår 
utredningar, verksamheten placeras i Sundbyberg, in
ledningsvis i modema lokaler i Hallonbergen och om
fattar cirka 400 anstälkh.SPANNANDE UTMANING IN
OM ERICSSON SHARED SERVICES. Vill du vara med och 
dra igång ett nytt bolag och en ny spännande verksam
het? 

Nu etablerar vi Ericsson Shared Services AB och sö
ker en person som ska arbeta med valutahantering. 

Valutahantering 
• 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, kontoavstämningar 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 arbe
tet på ekonomiavdelning. Du skall ha goda kunskaper i 

engelska samt god färdighet i MS-Ofticepaketet Som 
person är du analytisk och noggrann. Du är också posi
tiv och har lätt för att samarbeta med andra. 

Kontakta: Karin lönnervall, 08-719 1076, karin.tonner-
vall@etx.ericsson.se. Ansökan: Ekonom till Treasury. 

Samordnare/ 
redovisningsansvarig 
• Som samordnare är du ansvarig för att sektionens 
bokslutsarbete fungerar. Du kommer att jobba med av
stämning rapportering och netting. Du kommer också 
jobba med utredningar, förbättring av rutiner och pro
cesser samt utbildning och instruktioner. Du är samord
nare för ett team på sju personer och rapporterar till en
hetschefen. VI arbetar både självständigt och i team. 

Är du ekonom med högskoleutbildning eller motsva
rande med några års erfarenhet inom området eller 
gymnasieekonom som gått den långa vägen? Har Du 
goda kunskaper i engelska? Är Du noggrann och service 
inriktad ?Har du tidigare jobbat med att samordna arbe
tet i en grupp? 

Kontakta: Ro» Vinterman, tel 08-719 23 30, rol.vinter-
man@etx.ericsson.se. Ansökan: Samordnare/Redovis-
ningsansvarig, Ericsson Shared Services AB, HA/ESG/F/H 
Anneli Andersson, 172 81 STOCKHOLM, anneli.anders-
son@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Ekonom, netting -
leverantörsreskontran 
• VI söker en person till leverantörsreskontran på mo
derbolagets ekonomiavdelning, LME/E. Din huvudsakli
ga arbetsuppgift kommer att vara nettinghanteringen på 
LME's leverantörssida. Detta innebär kontakter med 
Ericssonbolag runt om i världen samt med avdelningar
na på LME. Rapportering av nettingbetalningarna sker 
via PARI. Du kommer även att driva in oattesterade fak
turor samt ansvara för att vissa försystem läses in i eko
nomisystemet Ytterligare en arbetsuppgift kommer vara 
att ansvara för vissa konton vilket medför regelbunden 
avstämning och uppföljning. LME's redovisning sker i 
ekonomisystemet AdeEko-*-. 

Du som söker bör vara gymnasieekonom eller mot
svarande och ha några års erfarenhet av ekonomiarbete. 
Du behärskar engelska i både tal och skrift samt Micro
softs officepaket. Som person är Du noggrann, flexibel 
och öppen eftersom arbetet innebär mycket kontakter 
med andra. Vänligen sänd Din ansökan så snart som 
möjligt! 

Kontakta: Åsa Kristersson, Sektionschef LME/ES, 08-
719 43 16, asa.kristersson@lme.ericsson.se, Kerstin 
Månsson, Ansvarig leverantörsreskontran, 08-719 49 51, 
kerstin.man5son@lme.ericsson.se. Ansökan: Ekonom, 
netting-leverantörsreskontran, Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, HF/LME/P Maria Clewemar, 126 25 Stock
holm, maria.dewemar@lme.ericssoose. 

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 
kostnadsuppföljningar av utvecklingsprojekt Ekonomi-
administrativ support till ca 15 st budgetansvariga (en
hetschefer och projektledare) i deras arbete med pla
nering och uppföljning av ekonomiska mål Ekonomiska 
utredningar 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 därmed en mycket viktig roll och ett nära samarbete 
med ledningsgruppen i vilken Du också ingår. I ansvaret 
ligger även att kontinuerligt förenkla processer och ar
betssätt för att öka flexibiliteten och för att snabbare 
kunna utvärdera resultaten. De viktigaste kontaktytorna 
är projektledare, linjechefer samt ERAs centrala ekono
mifunktion. 

Du har ekonomiutbildning lägst gymnasieekonom 
och några års erfarenhet inom arbetsområdet Vi ser 
gärna att du har Ericsson-erfarenhet och kunskap om 
Ericssons olika rapporteringssystem är önskvärt 

Du bör kunna arbeta självständigt och engagerat un
der eget ansvar 

Samarbetsförmåga, kreativitet och initiativförmåga är 
viktiga personliga egenskaper för att göra ett bra jobb. 
Välkommen att kontakta någon av nedanstående perso
ner! 

Kontakta: Lena Holmats-Häggbom, nuv. controller, 08-
404 69 77, lena.holmats-haggbom@era.ericsson.se, RoK 
Ranvert, chef, 08-757 05 62, roff.ranvert@era.erics-
son.se, Pär Hööglund, personal, 08-585 319 59, 
par.hooglund@era.ericsson.se. Ansökan: Controller, 

Ericsson Radio Systems AB, Anne-Marie Ahrsjö, 
KI/ERA/X/HS, 164 80 STOCKHOLM, anne-marie.ahr-
sjo@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Controller 
Business Unit TDM A 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 as
sembled out of products and nodes from many product 
units within Ericsson. Our organization's involvement 
covers end-to-end system solutions, focusing on deploy
ment of aligned and complete offerings. 

• We lead and drive the total CMS 8800 product line 
evolution from both business and technology perspecti
ves. Business Line Management strives to maximize 
short and long term benefits and R&D usage, by driving 
important product portfolio issues across BMOA units. 
The unit cooperates with Ericsson Core Units, Business 
Areas and other Business Units, using industry, standar
dization, business and technology information, contribu
ting to the long term BMOA financial result 

We are now looking for a Business Controller to work 
as responsible for the controlling function within Busi
ness Line Management You will be expected to ensure 
the efficient management and utilization of the BMOA 
Product Line R&D budget by linking it closely with the 
TDMA Systems' product portfolio roadmap. You will be 
responsible to analyze, follow-up, and comment on the 
monthly and quarterly R&D actual measurements, upda
ted forecasts, and activities. You will perform high level 
analysis of market-related issues (and its consequences) 
for management decisions. You will actively communi
cate the consolidated results within the unit and there
by increase financial awareness and knowledge within 
the group. This position gives you an insight into the 
worlds of technology and business. 

We are looking for a person with excellent analytical 
and organizational skills, good business sense, interest 
in new technologies and new concepts, and has a gene
ral understanding of the various wireless network com
ponents. Furthermore, we assume that you are a person 
who is outgoing independent, creative, flexible, and en
joys the challenge this position offers. You should have 
a university degree (preferably in economics/finance) 
and 3-5 years of experience working with wireless solu
tions. Some traveling 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.ro-
gers.b@era.ericsson.se. Application: Business Controller, 
Ericsson Radio Systems AB, AH/H Leif Syrstad, phone 
+46 8 404 86 73, 164 80 STOCKHOLM, 
Leff.Syrstad@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, VAS 
OPERATIONS - STOCKHOLM. 

Supply Controller 
Vi har tagit det bästa av Ericsson världen IN organisa
tioner och format PVAS, Produktenhet Value Added Ser
vices. Med produkter som sträcker sig från fast nät till 
mobila applikationer står vi rustade att möta den fram
tida telekom vårlden.VAS Operations, Supply S Support 
i Stockholm/Karlstad hanterar leveranser av Network 
Intelligence plattformar och tjänster till hela världen. 

• Vi söker nu en ekonom med ansvar för orderhanter
ing och forecast. Vi erbjuder dig ett arbete med ett brett 
ansvar för vårt interna order kontor. Vår verksamhet cir
kulerar runt kundorderna och leveranser till hela värl
den. Ditt jobb är att hålla i vårt formella styrsystem base
rat på Balanced Scorecard och leda budget, forecast och 
orderhanterings processen. Du kommer att göra ekono
miska analyser med uppföljning och utfall samt arbeta 
kontinuerligt med att förenkla och förbättra processer 
och arbetssätt för att öka flexibiliteten och kostnadsef
fektiviteten inom avdelningen. Genom din roll kommer 
du att bygga ett omfattande kontaktnät runt om i VAS 
organisation med många kontakter med dotterbolag i 
olika länder. 

Du bör ha en ekonomisk bakgrund gärna med erfa
renhet av statistik- och budget/forecast arbete och en 
naturlig känsla för ordning och reda. 

Erfarenhet från Web och Balanced Scorecard är meri
terande. 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 avdelnin
gens framgång. 

Kontakta: Karl Johan Brinck, Manager Supply & Sup
port, +46 8 719 3603, kari-johan.brinck@era. ericsson. 
se. Ansökan: Supply Controller-VAS OPERATIONS, Erics
son Radio Systems AB, HF/ERA/LU/O Tänja Adell, 125 
26 STOCKHOLM, tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Controller 
for Market Unit Interface 
Need a Challenge? Look here! The unit Market Unit In
terface within Logistics Management (ERA/LV/L) has re
sponsibility for supply-agreement between the Product 
Unit and the Market Unit introducing and implemen
ting processes and took, ensuring the success of the 
flow and the Market Units to place orders directly to the 
Supply Unit AXE. The speed in the flow requires that our 
interface with our costumers, mostly local companies 
(Market Units) is defined and well understood to the 
parties involved. The product unit PU BSS has the re
sponsibility of the TTC flow, all the way to the point 
when the nodes (AXE related products) are handed 
over to the costumers, both performance -and money 
wise, and needs to ensure the success of the TTC impro
vements. 

• This is an opportunity to join a unit from the start We 
are looking for a Controller with responsibility to analy
se, control and follow up the local performance on so
me key-performance indicators both in cost, heads and 
quality. 

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 a degree in business and a good knowled
ge in the Ericsson world. You are used to work indepen
dently, like analytical challenges with inter-personal and 
communication skills. Experience from work at a Market 
Unit is an asset Fluency in English is required. 

Contact: Madeleine Fries, 08-404 3506, madeleine.fri-
es@era.ericsson.se. Application: Controller for Market 
Unit Interface, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG-
SC/ERA/LE/E 

Controllers to SSC -
Shared Service Centre, 
Financial for GSM Systems 
The SSC has been in function for one year and per
forms closings, 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 th
ree kinds of controllers to our unit; market line-cost and 
product controller. 

• Responsibilities: Participate in closings, order hand
ling and other transactions. Analyse and comment on 
actual results. Monitor and verify costs. Hedging. Prepa
re financial plans together with the internal customer. 
Continuous work with process development Co-opera
tion with the customer team at the SSC and localcom-
panies around the world. 

Requirements: 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. Appli
cation: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa 
Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, ewa.stranden-
dahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM, IT SERVICES-FINANCE 

Sedan början av året år vi en Shared Service organisa
tion för administrativa tiänster, vilket ger oss en unik 
möjlighet att öka kompetens och professionalism inom 
våra verksamhetsgrenar. Vi strävar efter att nå world-
class inom våra olika verksamhetsgrenar och att kom
municera våra tjänsters värde, våra specialistkunskaper 
och vår serviceattityd. Vår ekonomienhet för forecast 
och bokslut behöver förstärkas med: 

Civilekonom 
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Månads- och års
bokslut FlRE-rapportering. Forecast Moms- och RFV-de-
klarationer, SCB-statistik. Anläggningstillgångar. Kontoav
stämningar. Sammanställning av månatlig fakturer
ingsstatistik. Skattefrågor. Att bistå staber och linjen av
seende ekonomifrågor. 

Utbildning och erfarenhet: VI söker en civilekonom 
med lång erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. 
Det är dessutom meriterande om du har goda kunska
per om Ericsson-organisationen och koncernens FlRE-
rapportering. Datorvana 

Vårt ekonomisystem 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, förändringsbenä-
gen, noggrann, drivande och uthållig. 

http://networkoperators.ericssonse/services/
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mailto:par.hooglund@era.ericsson.se
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Kontakta: Jan Carding, 08-726 29 96, 
jan.garding@edteric5Son.se, Erik Näsström, 08-726 37 
67, erik.nasstrom@edtericsson.se. Ansökan: Civileko
nom,, reciuitment@edtericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

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. Visträ
var efter att nå world-class inom våra olika verksam
hetsgrenar och att kommunicera våra tiänsters värde, 
våra specialistkunskaper och vår serviceattityd. Vi söker 
nu: 

Ekonom 
• Du kommer huvudsakligen att arbeta med administ
ration av reseräkningar. VI söker dig som har ekonomisk 
utbildning på gymnasienivå och som har goda kunska
per i Office-97 samt erfarenhet av R/3. Du är målinrik
tad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du har 
goda kunskaper i engelska och kan uttrycka dig väl, bå
de 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 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 år 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-class 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 
helhetsansvar för vår koncernrapportering. Inom Erics
sonkoncernen arbetar vi med ett koncemrapporterings-
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 vidareut
veckling 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 re
dovisning, inkluderande 3 år eller mer av koncernpro
blematiken och då framför allt inom en stor svensk kon
cern. Du känner nu att du är mogen att ensam ta ansvar 
för denna rapportering. Sannolikt har du gått redovis
ningsinriktningen eller liknande när du utbildade dig till 
civilekonom. Det är mycket viktigt att du är en drivande 
och självgående person, eftersom förändrings- och ex
pansionstakten 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 samarbeta med 
andra människor. 

Kontakta: Jan Garding, 08-726 29 96, 
jan.garding@edtericsson.se, Erik Näsström, 08-726 37 
67, erik.nasstrom@edt.ericsson.se. Ansökan: Civileko
nom FIRE, recruitment@edtericsson.se, 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Ekonom 
Till enheten Business Control inom affärsenheten TDMA 
systems behöver vi en ekonom. 

Vi arbetar med bokslut och forecast för ERA-verksam-
heten inom vår affärsenhet! arbetsuppgifterna ingår 
såväl redovisning som bokslut Du kommer också att 
ansvara för utfall och linjeforecast för affärsenheten 
stabsenheter.Våra kontaktytor är affärsenhetens ekono
mer inommarknad, produktenheter och supply samt 
dessutom ERA'S centrala ekonomifunktion. 

• Du är en redovisningsinriktad gymnasieekonom med 
några års erfarenhet, gärna 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 högskoleeko

nom som är intresserad av ett jobb inom redovisnings-
och bokslutsområdet 

Kontakta: Tomas Wennås, 08-404 28 35, 08-7572266. 
Ansökan: EKONOM, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 STOCKHOLM, eli-
sabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Drivande ekonom till 
Shared Services 
• VI söker en drivande ekonom till Ericsson Business 
Consulting i Västberga Inom Ericsson Business Consul
ting finns Shared Services, som är ett servicecenter för 
administrativa tjänster. Vår verksamhet syftar till att ef
fektivt stödja våra kunder med vår specialkompetens, så 
att de lättare kan fokusera på sin kärnverksamhet Sha
red Services har varit verksamt sedan den 1 januari 
1999 och består idag av 160 medarbetare. 

Vi söker en ekonom till gruppen Invoicing inom enhe
ten Finance. Invoicing består av 15 personer och våra 
huvudsakliga uppgifter är fakturering, uppdragshanter
ing samt stödja styrning och uppföljning av projekt 
Övergången till SAP R/3 i juni innebär att det finns 
mycket kvar att förbättra inom vårt arbetsområde. Vi be
höver nu en person som kan hjälpa oss att utveckla det
ta. 

Är du en utbildad civilekonom eller motsvarande som 
behärskar engelska i tal och skrift som gillar utmaningar, 
är detta intressant för dig. Du ska kunna arbeta själv
ständigt, vara drivande samt ha förmågan att hålla 
många bollar i luften'. Det är en fördel att du har Erics
sonkunskap samt vana att arbeta med vårt stödsystem, 
SAP R/3. När du arbetar hos oss kommer du att vara 
med och utveckla processer och rutiner kring fakturering 
och/eller projekthantering. Du ska vara en länk mellan 
verksamhet och system. Kundernas och verksamhetens 
krav på fakturor och uppföljningsverktyg ska du omsätta 
och anpassa till effektiva systemlösningar och arbetssätt 

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som kommer 
att ge dig ett brett kontaktnät med medarbetare i verk
samheten. Möjligheterna till kompetensutveckling är 
mycket goda. Har du redan bestämt dig? Bra! Vi väntar 
på din ansökan! 

Kontakta: Monica Sjöblom, 08- 568 626 90, 
Monica.sjoblom@edtericsson.se, Sara Palm, 08-568 
622 91, Sara.palm@edtericsson.se. Ansökan: Drivande 
ekonom till Shared Services. Recruftment@edterics-
son.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA / 

Controller 
• Till vår enhet som tillverkar integrerade kretsar för te
lekommunikationsområdet söker vi en ansvarig control
ler. Produktionsenheten sysselsätter totalt ca 450 perso
ner. 

Som controller kommer Du att arbeta självständigt 
med bl a ekonomisk uppföljning, analyser, kalkyler och 
produktlönsamhet på vår enhet för kiselproduktion. Du 
kommer även att driva prognos- och budgetprocessen 
på enheten. Som produktionscontroller kommer Du att 
ansvara för ekonomiska frågor i enhetens lednings
grupp. 

Din bakgrund är troligen civilekonom med goda kun
skaper i engelska. Du bör ha några års erfarenhet av 
controllerarbete från produktion. Du är van att agera 
och driva frågor såväl självständigt som i grupp. Tjänsten 
ställer stora krav på servicekänsla samt samarbetsförmå
ga. Verksamheten står inför stora utmaningar vilket stäl
ler krav på vilja att driva och arbeta i förändrings- och 
förbättringsprojekt 

Kontakta: Asa Taube, 08-757 41 06, asa.taube@eka. 
ericsson.se. Ansökan: Controller, Ericsson Components 
AB, N/P Kerstin Jacobsson, 164 81 Kista, kerstinjacobs-
son@eka.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 Beträffan
de administrativa tjänster inom personalområdet (HR) 
och andra allmänna Qänster (General Services) pågår 
utredningar. Verksamheten placeras i Sundbyberg, in
ledningsvis i moderna lokaler i Hallonbergen och om
fattar cirka 400 anställda. SPANNANDE UTMANING IN
OM ERICSSON SHARED SERVICES Vill du vara med och 
dra igång ett nytt bolag och en ny spännande verksam
het? Nu etablerar vi Ericsson Shared Services AB och sö
ker 

Enhetschef och 
kundansvarig till 
leverantörsreskontra 
• Enheten ansvarar för hela flödet från att fakturan in
kommer till dess att betalning sker. Enheten består för 
närvarande av 9 medarbetare som alla arbetar med 
handläggning av både externa fakturor och koncernfak
turor för ett antal bolag. Gruppens arbete innefattar des
sutom olika kontoavstämningar. Arbetet medför många 
kontakter med interna och externa leverantörer. 

Som enhetschef ska du leda och fördela arbetet inom 
gruppen. Du ser arbetet med kompetensutveckling som 
viktigt och nödvändigt Du kommer att arbeta med ef-
fektivisering och utveckling av leverantörsreskontrapro-

cessen. Vidare innebär befattningen att du är kundan
svarig för EBCs leverantörsreskontra. 

Du är högskoleutbildad ekonom med flera års erfa
renhet av ekonomiarbete och din bakgrund/arbetsliv
serfarenhet ska vara inriktad mot redovisning. VI förut
sätter att du har goda kunskaper i engelska samt goda 
färdigheter i MS Office paketet Tidigare ledarskapserfa
renhet är en merit 

Kontakta: Eva Roth, tel 719 41 97, eva.roth@etxerics-
son.se. Ansökan: Enhetschef och kundansvarig för leve
rantörsreskontra, 

Flera medarbetare till 
leverantörsreskontra 
• Du kommer att ha ett stort arbetsfält med varierande 
arbetsuppgifter med tyngdpunkt på registrering av fak
turor samt många kontakter med kunder och leverantö
rer. Vi arbetar både självständigt och i team. 

Är Du ekonom med några års erfarenhet inom områ
det? Har Du goda kunskaper i engelska? Är Du noggrann 
och service inriktad? 

Ansökan: Medarbetare till leverantörsreskontra 
samordnare/kontaktpersoner till ett par grupper inom 

vår enhet för leverantörsreskontra. 
Arbetsuppgifterna inom gruppen är mångskiftande 

och innefattar handläggning av interna och externa kon
cernfakturor. Vi arbetar dessutom med kontoavstämning 
gentemot leverantörer vilket medför många kontakter 
med interna och externa leverantörer.Som gruppledare 
kommer Du att svara för koordinering av det dagliga ar
betet inom en grupp, viss registrering av fakturor före
kommer också. Du kommer att rapportera till enhet
schefen för de olika grupperna. 

Vi ser gärna att du har en bred erfarenhet av arbetet 
inom leverantörsreskontra. Har du kompetens inom 
SAP/R3 är det en merit Vi förutsätter att du har goda 
kunskaper i engelska. Har Du erfarenhet av arbetsled
ning och är utpräglat kundorienterad? Är Du lyhörd och 
har en hög energinivå? Ser Du underhåll och utveckling 
av kompetens som viktigt? 

Kontakta: Kicki Winroth, tel 08-719 10 23, kicki.win-
roth@etxericsson.se. Ansökan: SamordnareAontaktper-
soner till leverantörsreskontra 

Medarbetare till enheten 
Accounts Receivable 
• Ditt arbete innebär att ansvara för kundfordringspro
cessen för ett antal marknader.l dina arbetsuppgifter in
går att ansvara för kunduppgifter, boka inkommande 
betalningar, ansvara för att kundfordran är avstämd och 
korrekt Förskott, krediter, remburser etc är exempel på 
andra förekommande arbetsuppgifter. Du kommer att 
ha kontakter med lokalbolag och kund vid oklarheter el
ler utebliven betalning. Ett gott samarbete med berörda 
marknadsenheter är därför många gånger en förutsätt
ning för att kunna utföra ett bra jobb. 

Du är gymnasiekonom med några års arbetslivserfa
renhet från ekonomiavdelning eller civilekonom. Du 
skall ha goda kunskaper i engelska, ytterligare språkkun
skaper är meriterande. Utåtriktad och flexibel är viktiga 
personliga egenskaper för att göra ett bra jobb. Det är 
viktigt att du tycker om redovisning samt att samarbeta 
och kommunicera med människor i din omgivning. 

Kontakta: Tommy Bergdahl, tel 08-719 19 50, 
tommy.bergdahl@etx.ericsson.se. Ansökan: Medarbeta
re till Accounts Receivable, Ericsson Radio Messaging 
AB, HA/ESG/F/H Anneli Andersson, 172 81 STOCK
HOLM, anneli.andersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik 

Supportenheten för Ekonomi och Finans söker 

Medarbetare till 
Finansenheten 
• Finansenhetens huvudsakliga uppgifter är att fungera 
som support till affärsverksamheten i form av valutasäk
ring, företagsupplysning, anskaffning och handläggning 
av kontraktsgarantier till kunder och från leverantörer 
samt finansiellt affärsstöd med bankkontakter. Finan
senheten ansvarar också för likviditetsplanering och pla
cering av överskottslikvid. Enheten behöver förstärkas 
med en ny medarbetare som är intresserad av både re
dovisning och finans. Då vi kommer att vara tre perso
ner som arbetar inom enheten är det ett krav att vi kan 
vara back up för varandra men ändå ha ett eget ansvar
sområde. 

Arbetsuppgifter: anskaffning och handläggning av 
kontraktsgarantier, företagsupplysning, finansiellt af
färsstöd och bankkontakter. 

Kvalifikationer: Utbildad civilekonom som har lätt för 
att samarbeta och gillar att arbeta med många ärenden 
parallellt Verksamheten kräver kontakter med utländska 
banker, kunder och leverantörer. Kunskaper i engelska i 
tal och skrift är ett krav. Ansökningsformulär 

Kontakta: Stina Antonsson, 031-747 1468, stina.an-
tonsson@emw.ericsson.se. Ansökan: Medarb. till Finan

senheten, ref nr 99-172, Ericsson Microwave Systems 
AB, Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Risk Control TSS 
Ericsson Treasury Services AB (TSS) ansvarar för intern-
banksfunktionen, förvaltningen av koncernens kassa 
samt valutaexponeringen inom Ericssonkoncernen. Vi 
arbetar också aktivt mot svenska och utländska koncer
nbolag med cash-management och valutariskhanter
ing. Idag är vi ca 40 anställda på TSS. Vi är en av Euro
pas största aktörer på finansmarknaderna och bedriver 
en global verksamhet med Treasury Centers även i USA, 
Singapore och Irland. 

Risk ControlGruppen ansvarar för risk- och resultat
mätning samt analys av företagets trading- och intem-
banksaktiviteter. Detta innebär även ansvar för utveck
ling av nya metoder för mätning av valuta-, ränte- och 
kreditrisker samt att mäta avkastning på risk. Risk Con
trol är i stor utsträckning involverad i företagets utveck
ling t ex genom att säkerställa att risk och resultat kan 
mätas i nya instrument och portföljer. Gruppen ansva
rar även för rapportering av företagets likviditet och 
utestående positioner. Risk Control har ett övergripande 
ansvar för risk- och resultatmätning för samtliga Trea
sury Centers vilket innebär såväl risk- och resultatsup
port som globala utvecklingsprojekt Som medarbetare 
inom Risk Control kommer du få stor inblick i Ericsson
koncernens totala finansfunktion. För närvarande arbe
tar vi med att komplettera vår nuvarande riskmätning 
med Value at Risk metoden. 

• Då en av våra medarbetare går vidare till nya utma
ningar inom Ericsson söker vi nu hans efterträdare. 
Gruppen består av totalt tre personer. VI söker en civile
konom eller motsvarande med finansiell inriktning samt 
med mycket god analytisk förmåga. Kunskap om finan
siella datasystem är en merit Du är målmedveten och 
kan självständigt driva och ansvara för projekt samt har 
goda kunskaper i engelska. Du är relativt nyutexamine
rad men har med fördel arbetat något år inom bank, fö
retag eller konsultverksamhet med risk- och resultat
mätning. 

Kontakta: Magnus Berggren, 08-719 30 36, magnus. 
berggren@tss.ericsson.se. Ansökan: Risk Control TSS. 

Treasury SupportJSS 
• Treasury SupportGruppen består en handfull perso
ner och ansvarar för applikationssupport för vårt trea
sury system globalt Till Ericssonbolagen erbjuder vi och 
supportar också en integrerad corporate modul som 
fungerar för elektronisk handel mot oss internt samt 
som bolagens finanssystem. Vidare har vi ansvar för 
driftsmiljön kring våra system. Gruppen är i stor utsträck
ning involverad i företagets verksamhet samt datamiljön 
och att driva utvecklingen av treasury systemet Finance-
Kit och corporate modulen mot leverantör. Du kommer 
att få god inblick i Ericssonkoncernens totala finansfunk
tion. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. Användarsupport 
och kontaktperson för Finance Kit(FK). Hantera FK funk
tionsfrågor gentemot leverantören Trema. Projektledare 
för systemrelaterad utveckling/problemlösning. 

VI utökar och söker en civilekonom med finansiell in
riktning, analytisk med stort intresse för systemlösningar 
och informationsbehandling. Du är målmedveten och 
kan självständigt driva och ansvara för projekt Då arbe
tet har utbredd internationell prägel krävs goda kunska
per i engelska. Tidigare erfarenhet av finanssystemet R-
nanceKft är en merit 

Kontakta: Tomas Lourié, 08-719 4921, tomas.lourie@ 
tss.ericsson.se. Ansökan: Treasury SupportJSS, Tele
fonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Maria Clewe-
mar, S-126 25 STOCKHOLM, maria.clewemar@lme.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Manager Business Control 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators S Service Providers seg
ment Ericsson Services combines the best elements of 
NOSPs service unit network to create a single focused 
organization. The result-a dynamic resource 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 
httpj/networkoperators.ericsson.se/services/ 

• We are looking for a Manager Business Control who 
will be leading a group of 4 persons handling business 
and finance control for our Business Unit Main respon
sibilities are: Analysis of Business Unit forecast and out
come. Policies and guidelines. Develop financial models 
for the Business Unit. Set requirements on financial sup
port systems. Report and follow-up of line expenses. 
Support the SPU controllers and managers. Administer 
forecast of line expenses You will be reporting to the 
Director of Finance and Business Operations 

We believe you are an independent and goal oriented 
person. You have a comprehensive view and a lot of ini-
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tiative and good social skills. For the position you need 
to have a Master or Bachelor degree in finance or equi
valent Experience from finance and business control is 
needed Fluency in English both written and spoken, is 
essential Managerial experience and experience from a 
service business is an advantage. 

Contact Göran Körde!, Director of Finance and Business 
Operations, 08-719 5190, Coran.kordeligera.ericsson.se, 
Magnus Karlsson-Director of Human Resources, 08-719 
5375, Magnus.i.kartsson@era.ericsson.se. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/CHS, 126 25 
STOCKHOLM, lena.averin@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB, 
STOCKHOLM 

Sedan början av året är vi en Shared Service organisa
tion får administrativa tjänster, viket ger oss en unik 
möjlighet att öka kompetens och professionalism inom 
våra verksamhetsgrenar. Vi strävar efter att nå world-
class inom våra olika verksamhetsgrenar och att kom
municera våra tjänsters värde, våra specialist-kunska
per och vår serviceattityd. Vår ekonomienhet behöver 
förstärkas med en 

Ekonomiassistent 
• I tjänsten ingår framförallt att stödja chefen i det dag
liga arbetet I arbetet ingår R/3-frågor, bokföring, av-
stämningar, utredningar och analyser av diverse slag. 
Ekonomiassistenten skall också stödja och 'backupa' Ac
countings övriga funktioner då det behövs. Det är oer
hört viktigt att sökanden har lätt för att sätta sig in i olika 
problemområden, dvs förstå kunden. Här krävs en 
stresstålig, initiativrik, arbetsvillig och uthållig person 
med akademisk examen. Det är en fördel, men ej ett 
krav, om du som söker har arbetat med Ericssons net-
tingsystem. Du skall behärska svenska och engelska så
väl skriftligt som muntligt 

Kontakta: Bengt Johansson, 08-721 63 91, bengtb.jo-
hansson@edtericsson.se. Ansökan: Ekonomiassistent 
recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektcontroller 
• Till produktenheten för WCDMA radionät PU WRN, 
söker vi en projektcontroller. verksamheten är för närva
rande inne i en stark expansionsfas. Detta ställer höga 
krav på ekonomisk uppföljning, support och kontroll. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: 
Att stödja projektledare i budgetering, analys samt han
tering av projektkostnader. Controlleransvar för hu
vudprojekt Definiera ekonomiska strukturer för projekt 
Ta fram ekonomiska beslutsunderlag vid tollgatepassa-
ger. Bokslutsarbete samt rapportering av projektkostna
der. Utbildning av organisationen. Kontinuerligt arbeta 
med förbättringar inom projektcontrolling, tex. förenk
ling av processer och arbetssätt inkl IT-stöd 

VI arbetar med framtidens produkter och arbetet ger 
en god möjlighet att få insikt i en produktenhets alla 
områden.Vi tror att du är ekonom och har några års er
farenhet av liknande arbete inom Ericsson samt att du 
behärskar engelska i tal och skrift För att trivas i vår or
ganisation bör du vara utåtriktad, självgående och trivas 
i en dynamisk och föränderlig omgivning. 

Kontakta: Maria Håkansson, Tel 757 55 62, maria.ha-
kansson@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1286, Ericsson 
Rad» Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 
80 STOCKHOLM, ansokaaPU-WRNgera.ericssoase 

het Som person måste Du vara både drivande och flexi
bel. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom Erics
son är önskvärt. Kunskaper i engelska är ett krav då vi 
arbetar med utländska filialer. Utöver ERA:s ordinarie 
ekonomisystem använder vi oss uteslutande av Excel 
som analysverktyg. 

Kontakta: Petra Wereen, 08-585 31131, petra.were-
en@era.ericssoase, Elisabeth Emow-Patay, 08-757 32 
71, elisabeth.e-patayfflera.ericsson.se. Ansökan: Control

ler, Ericsson Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth 
Sandström, Torshamnsgatan 23,164 80 STOCKHOLM, 
elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. ÄLVSJÖ 

Till enheten ATM SWITCH DEVELOPMENT (D XAC) inom 
BU Datacom Networks & IP Services söker vi en 

Projektcontroller 
• med organisatorisk placering under avdelningens 
chef. Inom D XAG jobbar idag ca 160 personer, de flesta 
inom utvecklingsprojekt direkt kopplade till AXD 301, 
Ericssons framgångsrika ATM-väljare. AXD 301 utgör en 
basa! komponent i Ericssons satsning på datakommuni
kation och bredband. 

VI erbjuder dig ett stimulerande och självständigt ar
bete med ansvar för uppföljning redovisning och 
forecast av ekonomin inom våra projekt Du kommer att 
svara för den löpande kontrollen av projektkostnaderna, 
analysera avvikelser mot forecast och aktivt arbeta för 
en god ekonomisk styrning av projekten. Dina hjälpme
del kommer att vara MS Excel och MS Access. Du kom
mer att arbeta nära tillsammans med avdelningens con
troller, två projektledare samt övriga ekonomer inom vår 
Business Unit 

Arbetsplatsen är Älvsjö. För detta arbete önskar vi att 
du har ekonomisk utbildning och några års erfarenhet 
av internredovisning. Du bör kunna arbeta självständigt 
och engagerat under eget ansvar. Du bör vara analytiskt 
lagd, ha god datorvana och ha en god administrativ för
måga. Samarbetsförmåga, noggrannhet och initiativför
måga är viktiga personliga egenskaper för att göra ett 
bra jobb. Om Du sänder Din ansökan med E-mail, 
skicka då kopia till Karin eller Tommy. 

Kontakta: Karin Öborn, controller, 08-719 5174, 
karin.obom@etx.ericsson.se, Tommy Westin, avdelning
schef, 08-719 3381, tommy.westjn@etx.ericsson.se. An
sökan: PROJEKTCONTROLLER, Ericsson Telecom AB, 
NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89 Stockholm, 
siw-brittjohansson@etx.ericsson.se 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Inköpschef Sourcing 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer, 
marknadsför och producerar mobiltelefoner över hela 
världen. Vi söker en chef för vår enhet Sourcing Inköp i 
Kista. 

• Som inköpschef kommer du att planera, leda och ut
veckla arbetet inom Sourcing Smartphones i Kista. Ditt 
ansvar kommer att omfatta tre olika sektioner. Inköp av 
produkter till våra utvecklingsprojekt PMQA (leverantörs 
utvärdering dvs finansiellt kvalitet samt processer), pro
jektstyrning inom material supply samt inköp av MRO 
(möbler, PQkonsutting) samt övrigt material och tjäns
ter som ej är relaterat våra produktprojekt 

Du kommer också att arbeta med att upprätta samt 
utveckla långsiktiga och djupa relationer med nya och 
befintliga leverantörer, arbeta med verksamhetsutveck
ling, målstyrning, uppföljning av KPI'er(key performance 
indicators) samt ekonomisk uppföljning Du är också en 
medlem i R&D s ledningsgrupp och i de olika styrgrup
perna för våra produktprojekt inom smartphones i Kista, 
vilket innebär delaktighet och möjlighet till tidig påver
kan i projekten. 

Din bakgrund är Civilingenjör och/eller Civilekonom 
med bred erfarenhet från inköpsverksamhet inom ut
veckling eller produktion, gärna med påbyggnad av Cl-
Cllf Du har ett brett kommersiellt kunnande, analytiskt 
tankesätt är bra på att kommunicera och är en god le
dare med helhetssyn och har lätt för att samarbeta. Du 
är starkt resuftatinriktad och är van vid högt arbetstem
po. Vi förutsätter att du behärskar Engelska i tal och 
skrift 

Kontakta: Björn Westerdahl, 08-764 13 85, Maria Lin
den, 08-404 38 04. Ansökan: INKÖPSCHEF SOURCING, 
Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn 
Sahlberg 164 80 Stockholm, gunn.sahlberg@qcs.erks-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategisk inköpare 
Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar 
nya system och produkter för tredje generationens mo-
biltekfönisystem, UMTS. Denna nya världsstandard 
bygger på WCDMA radioteknologi och ATM transmis
sion. Produktenheten är placerad i Kista, Stockholm. Vi 
söker starka affärsmän/ -kvinnor som vill arbeta med in
ternationell upphandling 

• Som strategisk inköpare inom WCDMA kommer du 
att driva kommersiella strategier och affärer mot leve
rantörer i nära samarbete med produktutveckling och 
produktion. Du får totalt inköpsansvar för ett specifikt 
produktområde, vilket bland annat omfattar marknads-
och kostnadsanalyser, leverantörsval, förhandlingar och 
togistikupplägg. Då inköpsverksamheten inom WCDMA 

expanderar, 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 civilingen
jörs- eller civilekonomsexamen. Resor ingår i arbetet ef
tersom våra leverantörer, utvecklingsenheter och pro
duktionsanläggningar finns utspridda över hela världen. 
Den internationella miljön kräver att du behärskar eng
elska flytande i tal och skrift 

Kontakta: Lars Norden, 08-404 92 01, 
lars.o.norden@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1249, 
Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 
80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Director, Product Area 
Service Sourcing 
The 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 creation ofinformation 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 possible 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 Erics
son's business to fully utilise the commercial strength. 
Develop business models. Ensure Business Intelligence. 
You report direct to the Vice President of Corporate 
Sourcing. 

To qualify for this job you must be an experienced 
professional from sourcing related areas combined with 
a line manager experience. This combined with a genui
ne Business understanding visionary thinking and com
munication skills are key enablers in this job. For more 
information, please see below. 

Contact: Bo Westerberg Vice President Corporate Sour
cing 08-585 340 92, bo.westerberg@lme.ericssonse. 
Application: Director, Product Area Service Sourcing 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/DSP/SH Charlotta 
Åkerström, 164 80 Stockholm, 
charlotta.akerstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KISTA 

SUPPIY 

Mikroelektronik blir allt viktigare i Ericssons system och 
telefoner. Hos oss på Ericsson Components i Kista ut
vecklar och tillverkar vi mikroelektronikkomponenter till 
telefonväxlar, mobiltelefoner, terminaler, radiobasstatio
ner mm. 

Supply Manager 
• Arbetet som Supply Manager innebär ansvar för ex
tern försörjning av utrustning omkostnadsförda varor 
och tjänster samt konsulter och entreprenader. Ansvaret 
omfattar vidare utformning av strategier, policies och 
mål samt koordinering och styrning av enhetens verk
samhet Personalledning för en mindre grupp ingår i ar
betsuppgifterna. 

Inköpare Contract 
Manufacturing 
• Arbetsuppgiften är att koordinera och samordna be
hov och aktiviteter rörande produkter för extern tillverk
ning Detta i upprättandet av leverantörsavtal, leveran
törsbedömningar, leverantörsuppföljning samt upp
handling av legotjänster. 

Strategisk inköpare 
• Med ansvar för leverantörsstrategi och koordinering 
inom ansvarsområdet (produktområde). Vidare ansvarar 
den strategiske inköparen för samtliga kontakter med 
leverantörerna inom sitt ansvarsområde. Detta omfattar 
införskaffande och vidareförmedling av information och 
kunskap om aktuellt produktområde med hjälp av t ex 
marknadsundersökningar och marknadsbedömningar. 

Teknisk specialist 
• Skivtiltverkning (Foundry). Ansvar för tekniska frågor 
rörande tillverkning av integrerade kretsar såväl inom 
enheten som gentemot våra produktlinjer. Som teknisk 
specialist är Du en resurs och ett stöd för våra produkt
linjer i frågor som rör tillverkningsteknik av integrerade 
kretsar, vidare arbetar Du i produktutvecklingsprojekt 

med ansvar för tekniska frågor vad gäller extern tillverk
ning. Du kommer också att arbeta med kvalificering av 
produkter, material, tillverkningsprocesser och leveran
törer. 

Till samtliga tjänster krävs teknisk eller ekonomisk 
grundutbildning med flerårig erfarenhet av självständigt 
inköpsarbete. Till tjänsten som Strategisk inköpare och 
Supply Manager krävs akademisk examen. Tjänsten som 
Supply Manager krävs dessutom dokumenterad erfaren
het av personalledning 

Kontakta: Lennart Ahlstedt Supptychef, 08-757 54 88, 
lennart.ahlstedt@eka.ericsson.se. Ansökan: Supply, 
Ericsson Components AB, N/P Kerstin Jacobsson, 164 
81 Kista, kerstin.jacobsson@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 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericssson Radio 
access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät För dig som 
jobbat som inköpare och vill få ett mer övergripande 
ansvar inom detta område, kan det hår vara en ny ut
maning. 

• Arbetet innebär ansvar för projektledning och inköp
sfrågor i samband med extern produktionsutlägg av våra 
produkter. Vidare är du ansvarig för att utarbeta, utveck
la 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 mot
svarande och har utbildning inom inköpsområdet Du 
har bred erfarenhet av inköpsarbete och goda kunska
per i engelska. Som person är du utåtriktad, strukture
rad, drivande, analytisk och resuttatinriktad. 

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.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Strategisk inköpare 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, opto-
kabel och sjökabelsystem för informationsöverföring i 
telenät 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 

• Arbetsuppgifterna består bland annat av att förhand
la fram avtal med våra leverantörer så att avrop av mate
rial enkelt kan göras från produktion, verka för långsikti
ga leverantörsrelationer, utföra leverantörsbedömningar 
och värderingar, följa upp leverantöremas prestationer 
mm. 

I tjänsten ingår mycket kontakter såväl externa som 
interna, varför Du bör vara öppen, positiv, ha lätt för att 
arbeta såväl i grupp som självständigt Goda språkkun
skaper i såväl svenska som engelska är ett krav. Vi arbe
tar mycket med affärssystemet R/3 samt Microsoft Offi
ce, varför goda data/PC-kunskaper krävs. 

Du bör vara civilingenjör eller civilekonom och ha ett 
par års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete. 

Kontakta: Kicki Ljung 0650-361 42, 
kicki.ljung@eca.ericsson.se. Ansökan: Strategisk inköpa
re, Ericsson Cables AB, HL/ECA/T/PPC Eva Sillfors, 824 
82 Hudiksvall, eva.sinfors@eca.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

Kvalitetsingenjör 
• Du kommer att planera, genomföra och följa upp 
kvalitetssäkring av leverantörer och deras produktion
sprocesser beträffande kvalitet och framöver, miljö
aspekter (TQM, IS09000, IS014000) i pågående utveck
lingsprojekt på ECS i Kista. Kvalitetssäkringen innefattar 
riskanalyser och kapabilitetsstudier samt bedömning av 
logistik, finansiell status, miljöaspekter och produktion
skapacitet Arbetet är inriktat på långsiktighet och hel
hetssyn mellan leverantörerna och ECS. Tjänsten inne
bär resor, många kontaktytor både externt och internt 
inom Ericsson. 

Din bakgrund är civilingenjörsexamen med inriktning 
på kvalitetsteknik, Industriell ekonomi eller motsvarande 
erfarenhet inom kvalitets- och/eller miljöområdet Goda 
kunskaper i engelska är ett krav samt att du, som per
son, är strukturerad, drivande, har god samarbetsförmå
ga, flexibel och är van att hålla presentationer. Vi förut
sätter att du har grundläggande datorkunskap. 

Kontakta: Sivert Kvameus, 08-585 317 60, 
stvertkvameus@ecs.ericsson.se. Ansökan: KVAUTET-
SINGENJÖR (PMQA), Ericsson Mobile Communications 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Controller 
Ericsson Research år 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 avdelningscontrol-
ler som arbetar med forecast uppföljning av utfall och 
hanterar dagliga frågeställningar kring ekonomi för en 
väl avgränsad del av forskningsverksamheten. 

• Ditt ansvarsområde blir att ge support till ca 15 st 
budgetansvariga (enhetschefer och projektledare) i de
ras arbete med planering och uppföljning av ekonomis
ka mål och resurser. Du jobbar parallellt med en annan 
avdelningscontroller och rapporterar till Ericsson Resear
ch's controller! ansvaret ligger även att kontinuerligt för
enkla och förbättra processer och arbetssätt för att öka 
flexibiliteten i administrationen och för att snabbare 
kunna utvärdera resultaten. 

VI vill att Du är civilekonom med ett par års erfaren-
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AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 STOCKHOLM, 
gunnjahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
KISTA 

Inköpare - Mekanik 
Ericsson Segment Consumer (SC) utvecklar och mark
nadsför mobiltelefoner över hela världen. Till vår Sour-
cing inköpsenhet i Kista söker vi inköpare för Mekanik 

• Som mekanikinköpare på SC kommer Du att ansvara 
för upphandling av plast ramar och tillbehör till de teie-
foniprodukter som utvecklas i Kista. I Dina arbetsuppgif
ter ingår medverkan vid bedömning av nya potentionel-
la leverantörer, förhandling och val av leverantörer. Övri
ga arbetsuppgifter är att skriva avtal, kostnadsuppfölj
ning, och att aktivt deltaga med support till våra olika ut
vecklingsprojekt Samarbete med andra Ericssonenheter 
och leverantörer är en viktig del av Ditt arbete, vilket 
medför att resor ingår i tjänsten. 

Du är affärsmässig, flexibel och kan arbeta självstän
digt viktigt är att Du är handlingskraftig, har förmåga att 
ta initiativ, att samarbeta, ta beslut och att skapa goda 
relationer. Du bör ha erfarenhet inom inköp. Din utbild
ning är gärna civilingenjör eller civilekonom. Alternativt 
har Du flerårig erfarenhet inom inköp. Vi förutsätter att 
Du har goda kunskaper i engelska. 

Kontakta: Claes Wiberg, 08-585 31770. Ansökan: INKÖ-
PARE-Mekanik, Ericsson Mobile Communications AB, 
KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 STOCKHOLM, 
gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Strategisk inköpare till ANP 
Affärssegmentet ANP - Antenna Near Products - har to
talansvar för sitt produktområde, som omfattar del
system i radiobasstaioner till samtliga mobiltelefonis-
tandarder såsom CSM, DCS, PCS, D-AMPS, E-TACS, 
NMT, WCS och PDC Produkterna innefattar mikrovågs
teknik, analog och digital HW, mekanik samt program
vara. Utvecklingen och produktifieringen sker i nära sa
marbete med alla Ericssons affärsenheter inom affär
sområdet Nätoperatörer. ANP är Nätoperatöremas 
kompetenscenter för mikrovågsfilter, linjära RF effektför

stärkare MCPA, combiners, power amplifiers, lågbrus-
förstärkare, multikopplare, radiotesthopar, o dyl. 

• Vi söker nu strategiska inköpare för arbete i utveck
lingprojekt Du kommer att arbeta med en global leve
rantörsmarknad. Lämplig bakgrund är civilingenjör eller 
motsvarande, som du gärna har kompletterat med en 
kommersiell utbildning. Du har flera års erfarenhet av 
kommersiellt inköpsarbete och leverantörsmarknader. 
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och 
skrift krävs. Som person är du initiativrik, driftig och en 
visionär. Du har förmåga att analysera och därefter age
ra. 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, Kl/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11, 164 93 STOCKHOLM, 
christina.mattsson@rsa.ericssoase. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Innesäljare 
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 er
bjuder system och lösningar för terminering och skarv-
ning i tekkom- infokom- och kraftnät Network Pro-
ducts,inom Ericsson Cables, är en lönsam division på 
idag 150 medarbetare. Lås mer om oss på vår internet-
sajt: www.ericssonse/cables. TTC (Time to Customer) 
sektionen ansvarar för inköp och planering av material, 
vi ansvarar också för att leverera till kunden enligt de 
avtal som vår marknadsdivision har gjort upp. TTC-sek-
tionen fokuserar på att korta ledtiderna till kunden. TTC 
sektionen söker nu en INNESÄLJARE. 

• Arbetet som Innesäljare innebär att arbeta med dag
liga kundkontakter per telefon och mail, offerering, or
derhantering samt leveransbevakning. Arbetet som in
nesäljare går ut på att koordinera information mellan 
teknikavdelningarna, marknadsdivisionen, inköp/pro
duktion och kunden. 

Du har minst gymnasiekompetens gärna inom teknik 
och det är en merit ifall du arbetat med försäljning 
och/eller marknadsföring. Det är viktigt att du kan sätta 
kunden i centrum. Genom att hela världen är vår mark

nad är goda kunskaper i engelska viktigt Det är dessu
tom mycket meriterande om du kan spanska. Hör av dig 
så får du veta mer. 

Kontakta: Anneli Gringman, 08-764 0994, anneli.gring-
man@eca.ericssoose, Katrin Kopp, 08-764 0384, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: INNESÄLJARE. 

Operativ inköpare 
Vikariat 6 mån. 

• Att arbeta som operativ inköpare innebär dagliga 
kontakter med våra leverantörer. Den operativa inköpa
ren ansvarar för att planera och köpa hem material 
utifrån de avtal vår inköpsavdelning har tecknat Det ing
år även leveransbevakning mot våra leverantörer i arbet
suppgifterna. Arbetet som operativ inköpare består av 
att koordinera information från strategiskt inköp, tekni
kavdelningen samt marknadsdivisionen. 

Du har minst gymnasiekompetens gärna inom teknik 
och det är en merit ifall du arbetat med inköp och/eller 
planering. Det är viktigt att du kan sätta kunden i 
centrum. Genom att våra leverantörer finns över hela 
världen är goda kunskaper i engelska viktigt Hör av dig 
så får du veta mer! 

Kontakta: Anneli Gringman, 08-764 0994, anneli.gring-
man@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 0384, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: OPERATIV INKÖ
PARE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 
172 87 Sundbyberg, katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager Sourcing 
GSM SYSTEMS, BT5 Sourcing Manager Sourcing, Site 
Solution, SW and Services S75 Sourcing is a function 
within Product Unit ETTS (Base Transceiver Stations) whi
ch is responsible for strategic purchasing in the areas of 
Replaceable Units (RU), Supply Units (SU), Site Solution, 
SW & Professional Services. We have an open position 
in our new Sourcing unit, Site Solution, which handles 
GSM-BTS Site material and Professional services. The 
range of products includes; Antennas, Transmission, 
feeders. Power, installation material, software (SW), of
fice equipment and consulting services. 

• As Purchasing Manager for Site Solution, SW & Servi
ces you are responsible for the performance of sourcing 

and supply operations and will ensure that the perfor
mance, quality, lead-time, flexibility and cost of your 
products are optimized. The work requires dose coope
ration with Global Suppliers in an international environ
ment and strategic coordination with internal functions 
such as; Product development Product management 
Market units. Local companies and other sourcing func
tions. 

A successful candidate will have a good understan
ding of business practices as well as TTM and TTC-flows. 
Previous experience in purchasing or project manage
ment is helpful and a Master Degree in Technology or 
Business Administration is preferred. You should be 
fluent in English, have strong communication and team-
building skills and be open to change. Some internatio
nal and domestic travel is required. For further informa
tion please see us at our homepage; 
http://gsmrbs.ericsson^e/bts_supply/ and choose Stra
tegic Purchasing. 

Contact: Paola Zetterberg-Eriksson, 08-404 4931, Mats 
Lundin, 08-S85 30351. Application: Manager Sourcing, 
Ericsson Radio Systems AB, LR/HS la Pettersson, 164 80 
STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.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 
information handling devices such as Ericsson's Ctick-
to-Buy Consultant 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 
possible to strengthen Ericsson's role as a buyer of the
se services and equipment 

• The responsibility for the Product Area Management 
(PAM) Professional Services Sourcing is to utilise syner
gies 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 
(CPM's) role. Define and implement sourcing strategies. 

Är du redan Senior Test Engineer? 
.. .eller är det dags för dig att anta utmaningen och bli det? Gör karriär som tekniker hos oss! 

Vi söker dig som har ett vetenskapligt synsätt på 
verifiering av programvara. Du söker nya sätt att 
arbeta smartare. Vi förväntar oss att du aktivt söker 
efter nya arbetssätt genom bench-marking, delta
gande i nationella och internationella seminarier. 

Du intresserar dig för verifieringsteknik i Öppna 
System med simuleringar och tekniker för verifiering 
i de nya utvecklingsmiljöer så som ObjectTime. Med 
3:e Generationens Mobil Systemet kommer helt ny 
metodik och teknik för verifiering behövas men också 
erbjudas. 

Vi är en enhet på ca 100 kollegor, däribland en 
dedicerad (i vilken du kommer att ingå och hitta 
dina närmaste dialogpartners och kollegor) enhet för 
funktion och feature verifiering, som ansvarar for 
verifiering av funktioner som rör Basstationen för 
TDMA i sitt Mobilnätsammanhang. Vi arbetar inom 
ett brett fält och ser merparten av mobilsystemet 
som vårt arbetsområde. 

Vi följer med våra produkter ut i fält (FOA) för 
att utveckla vår kunskap om våra produkter i dessa 
rätta element, höra mer om kunden behov och pre
senterar nya funktionerna för vår kund. Därigenom 
får vi erfarenheten av hur produkterna bör utvecklas 
för att än bättre bidra till vår och kundens lönsam
het. Du som söker kommer att komma i kontakt 
med och utveckla kunskap inom områden så som: 

- Simuleringsteknik 
- OOAD baserat på UML 
- Verifiering av Realtidssystem 
-JAVA 

- C + + 
- Distribuerade system 
- I P 

Du kommer att vara med och ta fram framtidens 
testmiljöer och metoder. Om Du redan kan eller 
intresserar dig för någon/några av teknikerna ovan är 
det ett plus. 

Vid frågor, ring gärna eller skicka lika gärna ett 
e-mail till någon av oss! 

Kontaktpersoner: 

Maria Kullenberg, tel 08-757 10 31 
e-mail: maria.kullenberg@era.ericsson.se 
Peter Csaba, tel 08-585 315 15 
e-mail: peter.csaba@era.ericsson.se 

Om du inte får tag på någon av dem som står som 
kontaktperson för resp. befattning, kontakta gärna 
våra trevliga sekreterare: 
Linnea Jonasson, tel 08-764 1666, 
Mana Blyberg, tel 08-757 1151 eller 
Johanna Jonsson, tel 08-404 35 40. 

Kontaktpersoner CF: 

Sumoud Sulaiman, tel 08-404 21 94 samt 
Magnus Prebert, tel 08-764 1077. 

Välkommen med din ansökan med meritförteckning 
märkt "ARG/A", till: 

Ericsson Radio Systems AB 
AH/H Elisabet Grahl 
164 80 Stockholm 
e-mail: elisabet.grahl@era.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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Define, develop and maintain a preferred suppliers list 
Consolidate Ericsson's business to fully utilise the com
mercial strength. Develop business modete. Ensure Bu
siness 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 
a line manager experience. Experience from services or 
service related areas would be highly valued. This com
bined with a genuine Business understanding visionary 
thinking and communication skills are key enablers in 
this job. 

Contact: Lennart Nilsson, Vice President Corporate 
Technology Sourcing, 08-757 0210, Bo Westerberg, vice 
President Corporate Sourcing, 08-585 540 92. Applica
tion: Manager, Professional Service Sourcing, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/DSP/SH Charlotta Åkerström, 
164 80 Stockholm, charlotta.akerstrom@era.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. Inköpsavdel
ningen 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 
produktinformation, internt som externt Att delta i pro
jekt Att genomföra marknadsundersökningar samt leve
rantörsbedömningar. Att genomföra förhandlingar med 
leverantörer. Att följa upp och utvärdera leverantörer 
vad avser kvalitet, kontrakt kostnader, servicegrad mm. 

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 Coda språkkun
skaper, främst i engelska är ett måste. 

Kontakta: Ulf Holm 08-726 1030, uff.holm@bcterics-
son.se, Anna Schtyter - rekryterare, 08-726 21 26, 
anna.schryter@edtericsson.se. Ansökan: KVALIFICERA
DE INKÖPARE/Utf Holm. Recruitment@edtericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Strategisk inköpare 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom stiömförsörj-
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Till vår enhet Sourcing & Support söker vi två Strate
giska inköpare med följande huvudsakliga arbetsuppgif
ter: Ansvara för att genomföra leverantörsmarknadsana
lyser, göra leverantörsbedömningar och kontinuerligt 
genomföra leverantörsutvärderingar samt återkoppla re
sultatet till leverantören och tillsammans med denne ta 
fram och följa upp förbättringsåtgärder. Driva interna sa
marbetsgrupper med representanter från konstruktion, 
produktledning, produktion, etc samt dito med leveran
törer i syfte att erhålla långsiktiga och bestående förbätt
ringar inom sitt eget ansvarsområde. Genomföra ärliga 
förhandlingar med dina utpekade leverantörer. 

Arbetet kräver att du har en ingenjörsexamen, gärna 
civilingenjör. Vidare bör du ha arbetat med strategiskt 
inköpsarbete gentemot konstruktion och produktion, 
gärna från något större företag Meriterande om du har 
erfarenhet av Cap, R3 eder Eliza. Du bör ha goda kun
skaper i engelska. Som person är du flexibel, utåtriktad 
samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift Eventuellt 
har du erfarenhet av arbete i andra länder. 

Kontakta: Anders Berglund, 08-721 61 85, Anders.berg-
lund@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal). An
sökan: KK99089 Strategisk inköpare, Ericsson Compo
nents AB, Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 
81 STOCKHOLM, Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NYNÄSHAMN 

Leverantörs utveckla re 
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med ca 830 anställda, 
tillhör Ericsson Radio Systems AB och ingår i affärsom
rådet Nätoperatörer. W tillverkar produkter för radio
basstationer och mobila datasystem. 

Leverantörsutveckling år en enhet som, i nära samar
bete med inköpare och kvalitetssåkrare, arbetar med 
att utvärdera, utveckla och säkra Nynöshamnsfabrikens 
leverantörer. En central faktor för Ericssons framgång är 
att materiafförsörjningskedjan fungerar med leveranser 
i rätt tid, kvalitet och till låga kostnader. 

• Som leverantörsutvecklare kommer Du att startas in
för stora utmaningar i en utvecklande och stimulerande 

miljö. ArbetsuppgifterI arbetsuppgifterna ingår bl a ut
värdering av leverantör såsom logistik-, kvalitets- och 
miljörevisioner hos leverantörerna och utifrån dessa ar
beta med utvecklingsprojekt ihop med dem. Arbetet 
omfattar resor såväl inom Sverige som utomlands. Som 
leverantörsutvecklare kommer Du också att bedriva in
ternt arbete med t ex framtagning av nya metoder inom 
materialförsörjning och utvärderingsverktyg för leveran
törer. 

Din bakgrund är civilingenjör, civilekonom eller mot
svarande i yrkeserfarenhet Du måste ha goda kunska
per i engelska både i tal och skrift Du har erfarenhet av 
produktion och grundkunskaper i logistik och kvalitets
system. I rollen som leverantörsutvecklare ingår det att 
driva och/eller delta i projekt varför det är meriterande 
om Du har erfarenhet av projekt och projektledning. Ar
betet som leverantörsutvecklare ställer höga krav på sa
marbetsförmåga, kommunikation och drivkraft 

Kontakta: Leif Wallquist, Inköpschef, 08-520 62285, 
Ing-Marie Håkansson, Personal, 08-520 62411. Ansö
kan: Leverantörsutvecklare, Ericsson Radio Systems AB, 
NY/ERA/PNHR, 149 80 NYNÄSHAMN, 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Affärsman/kvinna inköp 
Ericsson Utvecklings AB har i Ericssons nya organisation 
ansvar för gemensamma maskin och programvarup
lattformar och vi ser fram emot ett expansivt skede. Fra
möver kommer vi att än mer integrera externa produk
ter och på allt högre integrationsnivåer. 

• Vi behöver därför förstärka vår verksamhet inom ex
tern teknikförsörjning för områdena programvara, ma
skinvara och komponenter. Vår enhet har kommersiellt 
totalansvar för såväl upphandling och industrialisering 
av extern teknik i våra utvecklingsprojekt som för pro
duktemas hela livscykel. I arbetet ingår, utöver arbete för 
våra produktenheter i utvecklingsprojekt att samverka 
med produktionsenheter och övriga Ericssons produk
tenheters inköpsfunktioner samt med företagsgemen
samma funktioner både inom inköp och teknik 

Vi söker Dig som arbetar med eller har erfarenhet av 
inköp, försäljning och/eller produktledning och ser gär
na att du har dokumenterad erfarenhet av att svara för 
affärsrelationer med med leverantörer på en internatio
nell marknad. VI värdesätter de personliga egenskaper 
som behövs för att skapa och vidmakthålla långvariga 
och framåtsyftande relationer mellan oss och våra sa-
marbetspartners på leverantörsmarknaden. Arbetet in
nebär stora möjligheter att utveckla Din kompetens och 
Ditt affärsintresse samtidigt som Du får goda insikter in
om framkanten av de teknikområden vi verkar inom. 

Kontakta: Ylva Carlheimer, 08-727 31 92, yrva.carlhei-
mer@uab.ericsson.se, Stellan Wikström, 08-727 38 74, 
stellan.wikstrom@uab.ericsson.se. Ansökan: Affärs
man/kvinna INKÖP, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta 
Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Business Intelligence 
Corporate Sourcing is an organization continuously 
growing in importance. We are a business oriented, 
operative unit with responsibility for strategies and poli
cies for Ericsson Sourcing world wide. We consist of pe
ople with different expertise working together in a crea
tive and open environment with a lot of room for own 
initiatives. Corporate Sourcing, working towards the 
common goal making Ericsson one major player in the 
Telecoms world. 

• Within Corporate Sourcing there is a vacancy for a 
Business Intelligence role based in Stockholm. You will 
have the responsibility for advising the Sourcing Organi
zation on our First Tier Supplier (FTS) strategies, busi
ness development and sourcing activities. 

The successful applicant will have excellent commu
nication skills as well as being able to work based upon 
their own initiative and deliver results on time and with 
high accuracy. Previous experience/competence back
ground in the following areas are preferred: Knowledge 
of datacom/telecom area and experience in the contract 
manufacturing industry. Applicant should also have an 
Engineering degree, MBA preffered. 

Contact: Patrik Knutsson, +46 8 585 30322, patrikknut-
sson@etxericsson.se, Gunnar Ivansson, +46 8 404 
7915, gunnar.ivansson@lme.ericsson.se. Application: 
Business Intelligence, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/DSP/SH Charlotta Åkerström, 164 80 Stock
holm, charlotta.akerstrom@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Logistiker 
Cellular Transmission system (CTS) år ett affårssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttipndegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tf/forfroighet för att kunna 

möta kundernas 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. 

• Tjänsten som logistiker omfattar orderhantering dvs. 
ansvar för materialflödet från order till leverans. Detta 
innebär kundkontakter och uppföljning av ordrar. 

Du som söker har ekonomisk eller teknisk utbildning 
på gymnasienivå samt några års erfarenhet av ansvar för 
leveranser och skeppning. Praktisk erfarenhet av 
SAP/R3 är meriterande. Du behärskar dessutom engels
ka i tal och skrift Som person är du ansvarsfull, initiativ
rik och flexibel samt är van att arbeta både självständigt 
och i grupp. Arbetet kräver också att du har en känsla 
för service och har lätt för att samarbeta och kommuni
cera. 

Kontakta: Todd Banett, 08-757 2194, Madeleine Koch, 
personal, 08-757 1749. Ansökan: Logistiker, Ericsson Ra
dio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 164 
93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG 

INKÖPARE/ 
LEVERANTÖRSUTVECKLARE 
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätlösningar. Vi er
bjuder system och lösningar för terminering och skarv-
ning i telekom-, infokom- och kraftnät Network Pro
ducts, inom Ericsson Cables, är en lönsam division på 
idag 150 medarbetare. Läs mer om oss på vår internet-
sajt: www.ericssonse/cables 

Avdelningen för Inköp och Logistik ansvarar för inköp 
och planering av material, avtalstecknande, prisför
handling, leverantörsbedömning samt leverantörsut
veckling. Vi ansvarar även för produktberedning och 
produktkalkylering. Vi söker nu en erfaren 
INKÖPARE/LEVERANTÖRSUTVECKLARE 

• Som person är du driven och vill ta ett strategiskt an
svar. Du är van att arbeta med många interna och exter
na kontakter. Du har flera års erfarenhet av inköp och le
verantörsutveckling. Tjänsten innebär täta kontakter 
med våra strategiska leverantörer och partners såväl 
som med kollegor internt Det krävs även att du har go
da kunskaper om mekaniska tillverkningsprocesser, lo
gistik samt självklart ett intresse för affärer. Din bak
grund är cfvil- alt mellaningenjör med tekniskt gymna
sium. Hör av dig så får du veta mer! 

Kontakta: Ulrika Holmén-Karlborg, 070-658 4379, ulri-
ka.holmen/karlborg@eca.ericsson.se, Thomas Engblom, 
08-764 0028, thomas.engblom@eca.ericsson.se, Katrin 
Kopp, 08-764 0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansö
kan: INKÖPARE/LEVERANTÖRSUTVECKLARE, Ericsson 
Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 172 87 Sundby
berg, katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager Internal 
Communications 
TDMA Systems - BMOA is one of the fastest growing bu
siness units within Ericsson Radio Systems We are 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 futu
re 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 increase focus on internal communications. We 
are now looking 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 communi
cations channels are used in an optimal way. This inclu
des 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 re
quirement as well as an excellent team spirit It is a plus 
rf you have experience of communications in an interna
tional context You will report directly to the head of Hu
man Resources and Operational Development and work 
with a small competent team to build a global network. 
It is necessary to work dosely with TDMA market com
munications and the Ericsson communications network 
in order to deliver the same messages externally and in
ternally. 

Contact: Elisabeth Feflbom, +46 8 757 3352, 
elisabeth.fellbom@era.ericsson.se. Application: Manager 

Internal Communications, Ericsson Radio Systems AB, 
Kl/ERA/AH/HC Inger Nyström, 164 80 STOCKHOLM, ing-
er.nystrom@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET 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 (Lex 
rekrytering och lönebildning), anställningsvillkor och 
personal- och ledarutveckling. Ericsson bedriver ett ak
tivt informations- och marknadsföringsarbete mot Sveri
ges studenter. Rekrytering och Högskolekontakter inom 
HR Sverige driver detta arbete i nära samarbete med de 
lokala högskolekontakterna inom koncernen. 

• Vi söker nu dig som vill representera Ericsson i ett 
utåtriktat arbete med mycket kontakter och som kan ko
ordinera utförandet och administrationen av större 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 koncer
nens deltagande på arbetsmarknadsdagar, studiebesök, 
Ericssons www-sidor för studenter, sponsringsevene
mang etc 

Arbetet innebär också att planera och genomföra in
terna och externa förbättringsprojekt för att stärka stu
dentemas bild av Ericsson 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
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 hålla presentationer och är skicklig på att leda och 
koordinera större aktiviteter. 

Du har högskoleutbildning inom teknik, personal, in
formation 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 art på detta sätt arbeta med informa
tion och marknadsföring. Beroende på sökande kan pro
jektanställning under ett år eller tillsvidareanställning va
ra 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 MOBILE COMMUNICATIONS AB, KISTA 

Customer Support Engineer -
Communicator & Smartphone 
The Product Unit Communicators, a part of the Japan 
and Satellite Standards Business Unit within Ericsson 
Mobile Communications AB are now looking for: 

• This position will deal with Communicator products 
that will utilise WAP, Symbian and Bluetooth protocols. 
Responsible for learning the product and the architectu
re, preparing the customer support specific infrastructure 
(lab, equipment etc) for pre- and post sale support Pre
pare training material and conduct training for the regio
nal helpdesk or partners. Participate in validation testing 
of products and responsible for acceptance testing of 
new releases to ensure product and support readiness. 
Postsale activities include resolving issues by lab re-crea
tion, prepare & implement field information. Provide in
tegration support, which requires deep technical pro
ducts and application knowledge, programming experi
ence, testing ability as well as the ability to communicate 
with the customers and 3rd party s/w developers in a 
professional manner. Additional activities include: 

Providing experienced input to the development pro
ject in the form of customer requirements and participa
ting in technical reviews. Developing the customer sup
port concept for the product and implementing it glo
bally. Providing input to development of manuals, web 
pages, marketing support materials and other customer 
related information. Validating the product from an end 
user perspective in a technical solution environment 

Your global role puts you in an international environ
ment together with other support professionals. We are 
based in Raleigh (RTP), North Carolina and Kista. This 
position is based in Kista, Stockholm. Qualifications: Mi
nimum Bachelor's degree (Master preferred) in engine
ering or programming. Minimum 5 years relevant experi
ence. Excellent interpersonal skills. Ability to work inde
pendently and as a team member providing excellent 
customer service. Excellent knowledge of software appli
cations, programming, mobile terminals and communi
cations equipment Must be able to travel both domesti
cally and internationally. 

Contact: Leif Stytberg, 08-404 78 15, Dennis Ståhlberg, 
08-404 52 72. Application: CUSTOMER SUPPORT ENGI-
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NEER - COMMUNICATOR & SMARTPHONE PRODUCTS, 
Ericsson Mobile Communications AB, Kl/ECS/HKA Gunn 
Sahlberg 164 80 STOCKHOLM, gunn.sahlberg@qcs.erics-
son.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB. ÄLVSJÖ 

Redaktör/skribent 
Ericsson Utvecklings AB finns i Älvsjö och Östersund och 
har cirka 2000 anställda. Bolaget utgör basen för CNCP, 
en koncemgemensam produktenhet som huvudsakligen 
arbetar med paket- och kretskopplade system för både 
mobila och fasta nät 

• Vi söker dig som är en duktig redaktör och driven skri
bent och som vill arbeta med integrerad kommunika
tion. Som redaktör kommer du att ha övergripande an
svar för samordning av innehållet i våra olika informa
tionskanaler. Du kommer att skriva en hel del själv, men 
även redigera andras material och sköta kontakter med 
externa leverantörer. Arbetet innebär mycket eget ansvar 
och du kommer art sitta som spindeln i nätet för vårt ny
hetsflöde. 

En viktig egenskap är social förmåga eftersom arbetet 
kräver att du bygger upp och leder ett eget nätverk. Du 
ska vara nyfiken och aktivt söka upp nyheter. Eftersom vi 
är ett teknikorienterat företag måste du kunna beskriva 
tekniska samband på ett enkelt och tydligt sätt Du ska 
vara utbildad informatör med några års arbetslivserfaren
het inom området Placeringsort är Älvsjö. 

Kontakta: Sylvia Aldenryd, 08-727 2620, sylvia.alden-
ryd@uab.ericsson.se, Mia Lehndal, 08-727 3924, mia.le-
hndal@uab.ericsson.se. Ansökan: Redaktör/skribent 

Informationsassistent 
• VI söker dig som är eller vill bli informatör och som 
vilt 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 skriva för 
våra interna kanaler. VI behöver också en hel del praktisk 
hjälp med våra olika informationskanaler. VI värdesätter 
social förmåga då vi är en liten arbetsgrupp som jobbar 
nära varandra. Du måste vara öppen och intresserad av 
att lära dig nya saker och ta egna initiativ. Placeringsort 
är Älvsjö. 

Kontakta: Sylvia Aldenryd, 08-727 2620, sytvia.alden-
ryd@uab.ericsson.se, Mia Lehndal, 08-727 3924, mia.le-
hndal@uab.ericsson.se. Ansökan: Informationsassistent 
Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 
Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

KVALITET 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Projektkvalitetsingenjör 
Divisionen för Flygradar utvecklar och marknadsför 
flygradarsystem till bl a JAS39 Cripen och JakMggen. Vi 
söker en projektkvalitetsingenjör som skall arbeta med 
kvalitetssäkring inom våra flygradarprojekt 

• Du kommer att ingå i ledningen för projekten JURA 
och MACS och ha till uppgift att planera och följa upp 
kvalitetssäkringsarbetet inom projektet Du kommer att 
få arbeta tillsammans med våra projekt- och delprojekt
ledare samt med vår kund. 

Du som söker skall ha teknisk utbildning på lägst 
gymnasienivå samt vara intresserad av kvalitetetssäk-
ringsarbete. Erfarenhet av programvaruutveckling är ett 
plus Som person bör du ha lätt för att samarbeta samt 
vara drivande och ordningsam. 

Kontakta: Reimar Borgljung, 031-747 2022, 
reimar.borgljung@emw.ericsson.se. Ansökan: PROJEKT-
KVALA1TETSINCENJÖR, ref nr 99-153, Ericsson Microwa
ve Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Möl
ndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Quality Manager 
Product Unit Base Station Systems (ERA/IV) is respon
sible for the global development and profitability of me 
GSM Base Station System and GSM Operation and 
Maintenance. We have recently formed a new Unit cal
led Switching Platform Development & Supply Unit 
(ERA/LVT). The Unit is responsible for Product and 
System Management, Product Package, Logistics Mana
gement and Supply for all AXE and AXE-related pro
ducts within GSM Systems. The Unit is in a phase of ra
pid development and new function for Quality has also 
been established. We are now looking for a manager 
for that unit 

• Your main responsibilities as a Manager for this Unit 
is to: Ensure that processes and procedures are desig
ned to deliver quality services and products and that this 

results in total customer satisfaction. The Management 
of product system and product audits. Promotion of 
Quality Strategy and activities throughout the Unit En
sure that the whole Unit complies with the Quality stan
dards required and that these standards are reviewed, 
maintained and improved. Act as the Quality Represen
tative for the Unit, internally and externally. Manage Qu
ality Function staff. 

You should have several years of experience in a Seni
or Quality assurance role and previous management ex-
perice in an environment of continuous improvements. 
You also have an extensive knowledge of national/inter
national Quality Standards. As a person you are resulto-
riented, have good communication and interpersonal 
skills, are structured and has a deep interest for compe
tence- and operational development Does this sounds 
interesting? Don't hesitate to contact: 

Contact: Hans Hammarfors, +46 8 404 6529, 
hans.hammarfors@era.ericsson.se. Application:Quality 
Manager, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Al-
mblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Kvalitets/metodingenjörer 
Vill du vara med och utveckla/tillverka nästa genera
tions mobilsystem - 3G? Vi inom PU-WRN arbetar med 
att ta fram 2000-talets mobilsystem, systemet som skall 
möta framtidens krav från våra kunder. Ett av kraven, 
kanske det största år driftsäkerhet och tillförlitlighet på 
dessa produkter. Produkter som vi utvecklar i nära sa
marbete med vår First Tier Suppliers. Vi söker PMQFs, 
kvalitets/metodingenjörer, inom områdena mekanik, ef-
mekanik och elektronik. 

• Du kommer att vara kittet mellan våra konstruktion
savdelningar, leverantörer och sammansättningsfabrik. 
Detta innebär bl a, att du skall vara med och stötta kon
struktörer så att vi får optimalt producerbara produkter, 
att svara för revisioner av leverantörer och certifiering av 
deras produktionsprocesser, att medverka i prisförhand
lingar med vår inköpsavdelning, att kontinuerligt driva 
förbättringsarbetet i kvalitetsfrågor. Du jobbar med hel
hetssyn på TQM, genomför ISO-revisioner, processäk-
ringar med bl a hjälp av FMEA och DOE analyser etc Vår 
målsättning att nå Cp, kapabilitetsvärden, som vi aldrig 
haft tidigare, vilka nu är ett måste! 

Du har tidigare erfarenhet av produktion och kvali
tetsfrågor kombinerad med teoretisk utbildning på lägst 
gymnasienivå inom något av ovanstående områden. 
Grundläggande konstruktionskunskaper inom tekni
kområdet är också ett krav. Våra leverantörer är större 
internationella företag vilket innebär resor i tjänsten. Re
sor/möten där dina insatser tillsammans med leverantö
rens kommer att vara av största betydelse för vår ge
mensamma framgång. Du kommer i dessa samman
hang att representera ERA på en i bland hög nivå i före
taget varför din profil som ambassdör inte är minst vik
tig. Du behärskar engelska obehindrat i tal och skrift 
Känner du detta utmanande och intressant är du väl
kommen att satsa på framtiden genom att kontakta oss. 

Kontakta: Cenneth Gunnarsson, 08-757 35 46,070-561 
43 36, cenneth.gunnarsson@era.ericsson.se, Björn An
derson, 08-757 06 60,070-570 57 76, bjom.ander-
son@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1251, Ericsson Ra
dio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, 164 80 Stock
holm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, TELEFONPLAN 

Quality Engineer 
Do you want responsibility? Do you want to work with 
the Capability Maturity Model and quality? ACESS 910 
PRODUCTS requires a quality engineer in the line orga
nisation level, focusing on quality issues. We are basing 
our improvement work on the Capability Maturity Mo
del (CMM). You will be part of the leading force in ma
king things happen. 

• You will be responsible as part of the Quality func
tion, to ensure quality assurance is implemented in pro
jects, using the approach given by CMM. The Quality de
partment is currently being established and provides a 
significant opportunity for personal development and 
career progression. It is an advantage if you have experi
ence from Ericsson projects. A background in software is 
valued, and training combined with competence deve
lopment will be given in line with the Organisation Poli
cy. It is envisaged that this will be a local position, ho
wever external applications are welcome. Expected start 
date Oct/99. 

Your profile: Liking people. Accurate. Champion. Re
sult business and solution orientated. Product Access 
(PU Access) within Switching is now being created to 
meet customers and end -users need for current and fu
ture Access solutions. High Quality will have a key role 
in the success of the Product Unit therefore we are st
rengthening our competence within the area. The Ac
cess area is changing and growing rapidly. We see an in-
cresing demand for more bandwidth, Internet as well 
as support for new services. At trhe same time we must 
secure our margins by developing products at minimum 
cost in the delivery flow. We are working with a small 

company approach which means that we take an end to 
end product and business responsibility. 

Contact: Paul O'Brien A 910 Line Quality Manager (ETX 
OBRI), +46 8 719 1305, Paul.O'Brien@etxericssonie. 
Application:Quality Engineer, Ericsson Telecom AB, 
TN/ETX/X/AH Margareta Bringby, 126 25 Stockholm, 
margareta.bringbygetx.ericsson.se. 

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

Quality Assurance 
Ericsson Infotech has recently been assigned the total 
responsibility of Signalling System No. 7 on open plat
forms within Ericsson. This means that we will be re
sponsible for the signalling system on all new Ericsson 
platforms lor the telecom market We will also take an 
active part in standardisation concerning future signal
ling within telecom network. 

• We are really proud of this responsibility, and we 
need a lot more resources to fulfil our obligations. The 
Signalling System No. 7 protocol is the most commonly 
used protocol for data interconnection in telecommuni
cations networks. Ericsson Infotech's Portable Signalling 
System No. 7 comprises a wide range of software, com
munication boards and services. 

Our new responsibility means that we will also procu
re Software and Hardware from external vendors in or
der to offer our customers the best possible solutions 
for each application. Signalling System No.7 is develo
ped for standards adopted in Europe ITU, USA ANSI and 
Japan TTC with application protocols for voice, mobile 
data and intelligent networks. It is intended for Compu
ter Vendors, System Integrators, Network Operators and 
Equipment Manufacturers, who need to interconnect 
with telecom networks. Typical solution areas are: Voice 
mail. Voice processing. Text messaging GSM (SMSC, 
HLR, AUC, EIR.) IN (SDP, SCP.) Examples of the open 
platforms within Ericsson that we are working with are: 
WPP (GPRS) Cello (WCDMA) TelORB (Service node plat
form). 

To strengthen our organisation we are looking for a 
person to fulfill the following position: Quality Assuran
ce. You will be a part of our project groups where you 
will be responsible for quality control during the deve
lopment of our products. As the QA you participate in 
project planning inspect and follow up to ensure that 
policies, strategies, and plans are followed, and report 
deficiencies. 

We expect you to have a MSc or Bachelor degree in 
Engineering and some experience from quality work or 
software development As an individual you are respon
sible, have a good sense of order, and like precision. 
You are hard driving, self-starting, and service-minded. 

Contact: Lars Ragnarsson, 054-29 48 71, Lars.Ragnars-
son@ks.ericsson.se, Thomas Wemerheim, 054-29 46 
19, Thomas Wernerheim@ks.ericsson.se. 
Application:Quality Assurance, Ericsson Infotech AB, Hu
man Resources, Anne-Chariotte Runqyist, Box 1038, 
651 15 Karlstad, Anne-
Charibtte.Runqvist@ks.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Kvalitetstekniker -
Test & Assembly 
IC Production & Sourcing TEST & ASSEMBLY. Inom vårt 
Test & Assembly Operations Center arbetar vi med 
kapsling, elektrisk och mekanisk test av skivor och /C-
kretsar. Vårt ansvarsområde innefattar från processad 
kiseiskiva via kapsling, testning, tejpning till leverans av 
komponenter till våra kunder över hela världen. W an
svarar dessutom för all kapslingsteknik rörande IC 
Sourcingverksamheten är en ständigt växande verk
samhet där vi arbetar med tillverkning både i Sverige 
och i Fjärran Östern. 

• Tycker Du det är viktigt att hålla löften och stimule
rande att ha ett brett kontaktnät, då passar Du bra som 
kvalitetstekniker på vår enhet Då Du kommer att ha an
svar för att mätningar till kvalificering/c-prov utförs i tid 
ställs det stora krav på samarbetsförmåga och planering. 
Ansvar för att enhetens ESD-rutiner är uppdaterade ing
år också, mätning och loggning av ESD nivåer är en an
nan sak som Du kommer att arbeta med. 

Som kvalitetstekniker kommer Du att ansvara för att 
initiera och driva förbättringsarbeten inom Ditt ar
betsområde. Du kommer att ha många kontaktytor bå
de internt och externt och måste vara duktig på att kom
municera på både svenska och engelska. Att Du behärs
kar datorer förutsätter vi. Andra nyckelord som passar in 
på Dig är initiativrik, energisk och ansvarsfull. 

Du bör ha lägst 2-årigt gymnasium inriktning 
el/elektronik eller annan utbildning med inriktning 
elektronik samt gärna erfarenhet inom områden som 
projektledning felsökning och produktion. Låter det in
tressant så hör av Dig snarast 

Kontakta: Anders Johansson, 08-757 53 52, 
anders.p.johansson@eka.ericsson.se, Lena Appelqvist, 
personalavdelningen, 08-757 42 34, 
lena.appelqvist@eka.ericsson.se. Ansökan: Kvalitetstek
niker-Test & Assembly, Ericsson Components AB, N/P 

Mari Kristoffersson, 164 81 Kista, 
mari.kristoffersson@eka.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KISTA 

Kvalitetsingenjör 
Module Production & SourcingQuality & Preparation In
om Module Production & Sourcing arbetar vi med mon
tering och test av fiberoptiska moduler samt RF modu
ler. Vi hanterar hela flödet från chipmontering, modul-
montering och test till leverans av färdiga produkter. 
Sourcingverksamheten år en ständigt växande verk
samhet där vi arbetar med tillverkning både i Sverige 
och i Fjärran Östern. 

• Tycker Du det är viktigt att hålla löften och stimule
rande att ha ett brett ansvarsområde då passar Du bra 
som kvalitetsingenjör på vår enhet Vi är i en kraftig ex
pansion och vårt mål är att bli en World Gäss Produc
tion Unit Det ställer stora krav på en effektiv kvali
tetsstyrning och kvalitetsuppföljning. Som kvalitet
singenjör kommer Du att ansvara för att skapa, upprätt
hålla och ständigt förbättra kvalitetsstyrningssystemet 
för enheten enligt ISO krav både i teori och praktik. 

Du kommer att ha många kontaktytor både internt 
och externt och måste vara duktig på att kommunicera 
på både svenska och engelska. Andra nyckelord som 
passar in på Dig är initiativrik, energisk och ansvarsfull. 
Du bör ha högskoleutbildning med inriktning kvalitet 
samt gärna erfarenhet inom områden som projektled
ning/kvalitet och produktion. Kunskaper om ISO 9001 
samt ISO 14000 är förstås meriterande. 

Kontakta: Birgitta Skoglund, 08-757 42 07, birgitta.skog-
lund@eka.ericsson.se, Helena Ahfeten, 08-757 46 87, 
helena.ahbten@eka.ericsson.se. Ansökan: Kvalitet
singenjör-N/H, Ericsson Components AB, N/P Mari 
Kristoffersson, 164 81 Kista, 
mari.kristoffersson@eka.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND 

Quality Manager 
Product Unit NetWork Management is one of four PUs 
within the Business unit Datacom S IP Services. The 
main responsibility for DN is to provide network mana
gement solutions for our offerings within our BU.We 
are targeting customer segment. Medium - Large Carri
er Class Operators that put high demands on scalabili
ty, reliability and robustness in their solutions. 

• To meet those requirements, we need YOU. A Quality 
Manager that could build up and secure a quality frame
work in our organisation today and in the future. The 
position is within the Project Management Office in 
Nacka Strand.Your task will be to re-build and find pro
cesses that support our project environment in the TTC -
Time To Customer - and TTM - Time To Market - flow. 
We also need to build up an operational environment 
that covers our distributed organisation with design cen
ters in US (Menlo Park), Denmark, Norway and Sweden. 

We want also to build up a SW reliability program in 
the near future to secure demands from our customers. 
The position will include relations both with internal 
and external Ericsson people and with our customers. 
You will be our representative in the Datacom & IP 
Networks quality fora. You should have experience from 
a SW development environment, preferably related to 
quality work. You must have good communication skills 
and be fluent in English. You need to have an analytic 
and creative mind to understand the broad view that is 
needed for this task. A bit of cultural awareness is also 
needed. Experience from network management is ad
vantageous If you forward your application by E-mail, 
please send copy to Mats Ridder. 

Contact: Mats Ridder (NA/ETX/D/NP), 46 8 422 20164, 
mats.ridder@etx.ericsson.se, Britt Alexandersson (Hu
man Resources), 46 8 42 21258. Application:QUALITY 
MANAGER, Ericsson Telecom AB, Christel Thömqvist 
(NA/ETX/D/H), 131 89 Stockholm, 
christel.thornqvist@etxericsson.se. 

MARKNADSFÖRING 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Regional Sales Manager 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson and is a Bu
siness Unit in the Network Operators & Service Provi-
ders(SO) segment Ericsson Services combines the best 
elements of SO's service unit network to create a single 
focused organization. The result - a dynamic resource 
which aims to build on our impressive sales growth and 
maximize business opportunities well into the new mil
lennium. To find out more about this new force in servi
ce solutions please visit our website at: http://networko-
perators.ericsson.se/services/ 

• For the Subregion North/Mid Europe within EMEA 
(Europe,Middle East and Africa) we are searching for a 
sales Manager. As sales manager you have besides the 
managerial tasks the responsibility for netsales and pro-
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friability in the subregion. Activities within the team 
comprises of tender support, pricing, product marke
ting/seminars, launch of new services and financial fol
low up. 

The candidate we are looking for is sales driven and 
have good managerial qualities. We believe that the per
son have an MBA degree or similiar: Experience from 
sales is important as well as knowledge of GSM/WL 
system and services. Operators experience adds more 
value to your CV. 

Contact Robert Melkersson, 08-719 3976 eller 070-660 
3164, robertmelkersson@era.ericsson.se. Application: 
Regional Sales Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
HF/ERA/CHS Lena Averia 126 25 STOCKHOLM, 
lena.averin@era.ericssoose. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Projektledare 
Marknadskommunikation 
Market Communication inom Business Unit GSM hante
rar produktinformation både internt och externt Vi ser
var våra säljregioner med marknadskommunika
tionsmaterial; t ex interna nyhetsbrev, produktbroschy
rer, innehåll på Internet/extranet/intranet samt förpack
ningar till telefoner och tillbehör. Våra interna kontakty
tor är framförallt Produktledningen, Projektledning samt 
marknadsavdelningarna på säljregionerna. 

• Som projektledare arbetar du i ett team av mark
nadsförare som fungerar som support till våra globala 
produktchefer. Du ansvarar för hela marknadsobjektet i 
ett eller flera av våra produktprojekt Det innebär att an
svara för processen och säkerställa leverans i rätt tid och 
med rätt kvalitet Dessutom ansvarar du för att ta fram 
en delar av det tryckta materialet Arbetet innefattar pro
jektledning och rapportering internt men även kontakter 
med reklambyråer, översättare, tryckerier och reproföre
tag. 

Du måste ha ett gott ordningssinne, hög stresströskel 
samt förmåga att ta initiativ och ansvar. Naturligtvis är 
du servkeminded och arbetar bra i grupp. Det är en för
del om du har erfarenhet från projektledning/produk
tionsledning inom/gentemot reklambranschen och ett 
brinnande intresse för marknadsföring generellt. Tillträ
de snarast 

Kontakta: Helen Key, 046-19 38 69, 
helen.key@ecs.ericsson.se, Ruth Hasselgren, 046-19 40 
38, ruth.hasselgren@ecs.encsson.se. Ansökan: Projektle
dare Marknadskommunikation, Ericsson Mobile Com
munications AB, Personalenheten, 221 83 LUND. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Produktmarknadsförare 
Vill Du jobba med produktmarknadsföringVi på LR-
Marknad (LRM) står inför flera ytterst intressanta utma
ningar, och behöver förstärkningar. Just nu jobbar vi 
bl. a. med följande produktlanseringar: RBS 2206, som 
år vår viktigaste produkt inför 2000-talet RBS 2205, ett 
yppedigt bevis på vår innovationskraft Vår utmaning är 
att se till att Ericsson får all den, good will, och publicitet 
vi förtjänar. EDGE, som stöder datatakter ända upp till 
384 kbps och möjligör därmed bredbandstjänster över 
CSM. Vår utmaning här är att framgångsrikt lansera 
EDGE som ett komplement inte en rival, till WCDMA. 
både externt och internt En produktlansering innebär 
typiskt ett framtagande av ett operator business case, 
och ett säljmaterial samt i slutändan en säljtumé gente
mot våra lokolbohg och kunder. 

• Arbetet innebär en hel del resor och omfattande kon
takter med så väl lokalbolag som kunder. Vi förutsätter 
inte att Du är ett färdigt marknadsproffs, utan värdesät
ter ett brinnande engagemang drivkraft utöver det van
liga, social kompetens och en gedigen teknisk bas. Den 
största vikten lägger vi dock vid Din personlighet Nyfi
ken? 

Kontakta: Per Lindberg, 08-4049282, Lars Selenius, 08-
4042084. Ansökan: Produktmarknadsförare, Ericsson 
Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCK
HOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Marketing & Sales Support 
Marketing and Saks Support o o unit within the Pro
duct Unit Circuit Switching Systems. We are responsible 
for product marketing and global market and sales 
support of the GSM Switching System and the Core 
Network of Third Generation Systems. Our main task is 
to drive and actively support New Account Manage
ment and Key Account Management in the sales of core 
network products and solutions towards new and exis
ting customers. 

• We are looking for marketing and sales oriented per
sons with a good technical understanding of CSM Swit
ching, ATM or Datacom. One part of the work is to deve
lop product marketing material, e.g marketing guides. 

business cases and presentation material and make it 
available to the markets. Another part is to work closely 
together with New/Key accounts in all phases of the sa
les process towards customers, eg. customer presenta
tions and actively take part in pre-tender, tender and ne
gotiation work 

You should have a M. Sc in Engineering preferably 
including a degree in Industrial Marketing or similar, and 
at least two years experience in the area of marketing 
and sales in telecom/datacom or GSM Switching ATM 
or Datacom. The position entails extensive contacts with 
Local Companies and customers and you must be pre
pared to do some travelling. You are result oriented, cre
ative and willing to take initiatives. Communications 
skills and fluency in English are important The position 
is located in Kista. 

Contact: Johan Dahlström, +46 8 757 2421, 
johan.dahlstrom@era.ericsson.se. Application: IN176, 
Marketing & Sales Support, Ericsson Radio Systems AB, 
LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 

ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON SVERIGE AB, STOCKHOLM 

Marketing & Sales Support 
Ericsson Sverige AB är Ericssons nystartade marknads
bolag i Sverige. Vi verkar på en av världens mest spän
nande och avreglerade marknader, med en ständigt ex
panderande infrastruktur för tele- och datakommunika
tion Ericsson Sverige ABs kunder ligger i framkant när 
det gäller områdena tele-, datakommunikation och IP. 
Det ställer höga krav på oss som snabb leverantör av 
tjänster, produkter och lösningar inom dessa områden. 
Våra kunder är operatörer, såväl privata som offentliga 
organisationer i Sverige. Företaget består av cirka 600 
medarbetare med starkt kundfokus. Vi har kontor bland 
annat i Malmö, Kumfo, Göteborg och Nynäshamn. Hu
vudkontoret ligger på Kungsholmen i Stockholm. 

• Du har en bred teknisk kompetens samt kunskap om 
Ericssons produkter. Du kommer att arbeta med Svens
ka Operatörer, där Du aktivt skall delta i försäljningen till 
kunden. Vi söker Dig som på sikt har ambition och för
måga att växa in i AM- eller KAM-rollen på Ericsson. 

Dina arbetsuppgifter blir att utföra säljarbete direkt 
mot kund. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Ac
count Managers. Du har bred kunskap om Ericssons 
produktportfölj samt erfarenhet från försäljningsverk
samhet Vidare har Du tidigare erfarenhet av täta kund
kontakter och dokumenterat god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Thomas Bergstrand, 08/579 18109, Tho-
mas.bergstrand@ese.ericsson.se, Charlotte Rubin, 
08/579 18388, Chariotte.rubin@ese.ericsson.se. Ansö
kan: Marketing & Sales Support, Ericsson Sverige AB, 
SE/ESE/Personal, 126 25 STOCKHOLM, Lena.si-
monsson@ese.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Offertingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. Till 
vår enhet OEM Power söker vi offertingenjör med pla
cering inom vår teknikorganisation. 

• Som offertingenjör kommer du att ansvara för den 
tekniska delen av våra Worid Class-offerter. I arbetet ing
år att förse produktledningen med tekniska beskrivning
ar på de produkter som vi offererar samt att samman
ställa annan teknikorienterad information som efterfrå
gas av våra kunder. 

Önskvärda kvalifikationer är att du är högskoleingen
jör att civilingenjör. Du har erfarenhet inom konstruktion 
eller som teknisk skribent Erfa-renhet hån tidigare arbe
te med offerter inom området kundanpassad elektronik, 
tekniskt säljarbete/mköp och/eller produktkalkylering är 
meriterande Du behärskar engelska i tal och skrift Di
na kontaktytor finns både inom och utom organisatio
nen vilket innebär att du måste ha en utvecklad samar
betsförmåga. 

Kontakta: Arne Karlsson, 08-721 6746, 
arne.karlsson.se@eka.ericsson.se, Cedlia Söderström, 
personal, 08-721 6708, cedlia .soderstrom@eka.erics-
son.se. Ansökan: K99035 OFFERTINGENJÖR, Ericsson 
Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
Kista, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Customer Project Manager 
CUSTOMER PROJECT MANAGER/SÄUARE TILL NYA 
KUNDER PA DIREKTMARKNADER I CENTRAL- OCH OS 
TEUROPA, AFRIKA, MELLAN-ÖSTERN. Vi fortsätter våra 
framgångar med GSM och NMT och vill därför förstärka 
vår enhet med en Kundprojektledare. Du blir en del av 
ett Core Three Team, i vilket du tillsammans med en 
marknadsförare och en teknikchef säljer mobiltelefon
system till nya kunder på våra mörknad. 

• Din roll är att ha ansvaret för driftsättningsfrågor för 
de nät vi säljer. Vi arbetar direkt mot operatörerna i de 
aktuella länderna, vilket vi tycker är både roligt och ut
vecklande, men också krävande. Du är direkt ansvarig 
mot kunden i implementationsfragor och utför kundpre
sentationer, offertarbete, diskuterar, förhandlar och pla
nerar projekt enligt kundens krav. 

För att lyckas med detta arbete tror vi att du är civi
lingenjör och har erfarenhet från helst flera av följande 
områden: Telekommunikation, AXE, mobiftelefoni, radi
okommunikation. Du är en drivande och utåtriktad per
son som är van att arbeta snabbt och självständigt Du 
är inte främmande för kommersiella frågor och blir en 
god representant för företaget Bra kunskaper i såväl 
muntlig som skriftlig engelska är en förutsättning. 

Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 8774 att +46 70 561 
8772, Anita Malmström Wallner, Human Resources, +46 
8 404 2429. Ansökan: Customer Project Manager, Erics
son Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Siw-Britt Johans
son, 164 80 STOCKHOLM, siw-
brittjohansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager, Sales 
Promotion 
Ericsson is the leading provider in the new telecoms 
world, with communications solutions that combine te
lecom and datacom technologies with freedom of mo
bility for the user. There are approximately 95 million 
subscribers using TDMA/AMPS networks worldwide. 
TDMA is commercially available as a dual-band 
(850/1900 MHz) and dual-mode (analog-digital) tech
nology. Nearly 23 million subscribers are already using 
TDMA digital services. 

• TDMA Systems is looking for an experienced Project 
Manager - Sales Promotion to develop and create speci
fic TDMA promotional material such as brochures, data 
sheets, booklets, poster, reference list etc in English. 
Coordinate Spanish and Portuguese translation of mate
rial. Assist Market Units and Products Units in adapting 
marketing communication materials and programs to 
their local markets. Participate with other business units 
in joint marcom efforts for sales promotion material. 

Review and update existing materials to reflect the 
current marketing communications messages. Respon
sible for archiving and handling of images. Responsible 
for branding all sales promotional items which are pur
chased by the Events Manangement Group. Manage 
photo archive as well as develop new photo material. 
Upkeep TDMA's Promotion Catalog in the MCOM web 
database system. 

You must have the following: Bachelors degree, with 
an emphasis on Marketing/Marketing Communication. 
High level of proficiency in English, both verbal and writ
ten. Spanish and Portuguese are a plus. Experience pro
ject management both from a creative and a co-ordina
tion aspect 

Contact Gina Cobetto, +46 8 585 300 82, gina.cobet-
to@era.ericsson.se. Application: Project Manager, Sales 
Promotion, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet 
Grahl, 164 80 STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sales Manager 
SALES MANAGER, FÖRSÄLJNING TILL NYA KUNDER PA 
DIREKTMARKNADER I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA AF
RIKA MELLAN-ÖSTERN. Vi fortsätter våra framgångar 
med GSM och NMT och vill därför förstärka vår enhet 
med en Sales Manager. Du blir en del av ett Core Three 
Team, i vilket du tillsammans med en Technical Mana
ger och en projektledare säljer mobiltelefonsystem till 
nya kunder på våra marknad. 

• Din roll är att svara för utarbetandet av våra offerter 
och kontrakt och du har det kommersiella ansvaret i 
kundförhandlingar. Vi arbetar direkt mot operatörerna i 
de aktuella länderna, vilket vi tycker är både roligt och 
utvecklande, men också krävande. Du är ansvarig mot 
kund i prisfrågor och övriga komersiella frågor och utför 
kundpresentationer, offertarbete och affärsplanering. 

För att lyckas med detta måste du ha minst några års 
erfarenhet av försäljning inom något av områdena tele
kommunikation, mobiftelefoni eller radiokommunika
tion. Du är civilingenjör eller motsvarande och det är 
också en fördel med tidigare teknisk erfarenhet hån nå
got eller några av ovanstående områden. Du är en dri
vande och utåtriktad person som är van att arbeta 
snabbt och självständigt är intresserad av att arbeta i en 
internationell miljö, och är en god representant för före
taget Bra kunskaper i såväl muntlig som skriftlig engels
ka är en förutsättning. Ytterligare språkkunskaper är me
riterande. 

Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 8774, att +46 70 
561 8772, Anfta Malmström Wallner, Human Resources, 
+46 8 404 2429. Ansökan: SALES MANAGER Ericsson 
Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Siw-Britt Johansson, 
164 80 STOCKHOLM, siw-
brittjohansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Solution Manager 
PU MOBILE INTERNET APPUCATIONSHELP US BRING 
THE WORLD OF INTERNET TO MOBILE USERS. Everybo
dy is aware of the tremendous success of mobile com
munications. Over 200 million people use mobile pho
nes today - a number that may be quadrupled in just fi
ve years time! However, the real challenge is not just 
about quantity, it is also about enhancing voice com
munications with exciting, easy-to-use, data-oriented 
services. Thereby adding a whole new dimension to the 
way we use our mobile phones. PU Wireless Internet 
Application is a product unit dedicated to this vision. We 
develop solutions that enable operators and content 
providers to offer these services to end-users. At pre
sent our product unit is in a start-up phase and we are 
in Kista, Sweden. 

• We are growing fast and need to grow even faster. 
This means that we have opportunities for competent 
people interested in working with cutting-edge techno
logy in an open entrepreneurial company. We have op
portunities for a number of Solution Managers to join 
our unit working with sales of our products to Network 
Operators. 

You will work with designing competitive and cost-ef
ficient solutions in accordance with market and custo
mer needs, prepare Business cases and make product 
presentations to customers and Local Companies. You 
will also be expected to support Marketing and Sales 
during customer negotiation phases and to hand the 
Solution design over to the Operations department 
Another important area is solution-oriented support to 
Local Companies where you will provide product sup
port throughout the complete process from Tender Pre
paration Phase until Conclusion Phase. You will work 
closely wtth Product Management 

You should have at least 3-4 years work experience. 
Having worked as solution manager, product manager 
and/or product marketing is a plus You should have a 
clear business understanding and experience of working 
with Operators. Good understanding of IP and data 
communication and complementing products GSM, 
GPRS would be a clear merit. In addition you should ha
ve sound presentation and negotiation skills as well as a 
basic understanding of total Ericsson product portfolio. 
You are open minded, business minded, and team-ori
ented. We expect you to be proficient in English. Are you 
interested? For further information do not hesitate to 
contact Henning von Keyserlingk. 

Contact: Henning.von.keyserlingk, +46 8 585 340 60, 
henning.von.keyserlingk@era.ericsson.se, Linda Schang 
+ 46 8 404 23 48, linda.schang@ewi.ericsson.se. Appli
cation: Solution Manager AV/4-99, Ericsson Radio 
Systems AB, Kl/ERA/AV/HS Britt-Marie Olsson, 164 80 
STOCKHOLM, britt-marie.olsson@ewi.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Technical Manager 
TEKNIKER MED BREDD - INTRESSERAD AV MARK
NADSFÖRING? TECHNICAL MANAGER, FÖRSÄLJNING 
TILL NYA KUNDER PÅ DIREKTMARKNADER ICENTRAL-
OCH ÖSTEUROPA AFRIKA MELLAN-ÖSTERN. Vi fortsät
ter våra framgångar med GSM och NMT och vill därför 
förstärka vår enhet med en Technical Manager. Du blir 
en del av ett Core Three Team, i vilket du tillsammans 
med en marknadsförare och en projektledare säljer 
mobiltelefonsystem till nya kunder på våra marknad. 

• Din roll är att ha det tekniska ansvaret för de nät vi 
säljer och driftsätter. VI arbetar direkt mot operatörerna i 
de aktuella länderna, vilket vi tycker är både roligt och 
utvecklande, men också krävande. Du är direkt ansvarig 
mot kunden i tekniska frågor och utför kundpresentatio
ner, offertarbete, teknisk rådgivning och löser olika pro
blem. 

För att lyckas med detta arbete tror vi att du är civi
lingenjör och har erfarenhet från helst flera av följande 
områden: Telekommunikation, AXE, mobiftelefoni, radi
okommunikation. Du är en drivande och utåtriktad per
son som är van att arbeta snabbt och självständigt Du 
är inte främmande för kommersiella frågor och blir en 
god representant för företaget Bra kunskaper i såväl 
muntlig som skriftlig engelska är en förutsättning. 

Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 8774, art +46 70 
561 8772, Anita Malmström Wallner, Human Resources, 
+46 8 404 2429. Ansökan: TECHNICAL MANAGER, Erics
son Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Siw-Britt Johans
son, 164 80 STOCKHOLM, siw-
brittjohansson@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS, KUNGENS KURVA 

Account manager 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirefoterode tjänster. 

• Vi expanderar och behöver därför förstärka säljstyr-
kan med en Account Manager. Tjänsten innebär att du 
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har ansvaret för försäljning av OEM-relaterarde produk
ter mot en eller flera av våra Ericssonkunder. Du kom
mer att ansvara för försäljningskedjan från offert till or
der inklusive avtal och kontraktsförhandlingar. Din upp
gift blir att vårda och utveckla goda relationer med kun
den samt att säkerställa att Energy Systems produkter 
ingår i alla kundens system/applikationer. 

Du som söker är en drivande och affärsorienterad ci
vilingenjör eller mellaningenjör med marknadsinriktad 
påbyggnad alternativt civilekonom med teknisk grund, 
med några års erfarenhet som kundansvarig säljare. Du 
har lätt att knyta kontakter samt har goda kunskaper i 
engelska både i tal och skrift Du har förmågan att se 
helheten och lägga uppstrategier för försäljningen mot 
kunder av betydande storlek, där ett brett och djupt 
kontaktnät är avgörande för framgång. Vi tror också att 
du har ett genuint intresse för teknik. 

Kontakta: Tomas Andersson, 08-721 72 04, tomas.an-
dersson@eka.ericsson.se, Kerstin Sandavist (Personal), 
08-721 74 61, kerstin.sandqvist@eka.ericsson.se. Ansö
kan: K99093 Account manager, Ericsson Components 
AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA- STOCK
HOLM, CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB. TELEFONPLAN 

Price Manager, 
Marketing and Sales 
Do you want to make a difference? Are you business 
oriented? Do you think we must have knowledge of how 
our competitors act on market? Should we focus more 
on what value our customers makes from the Ericsson 
solution? 

• If the answer of above questions is YES, then this po
sition is something for you. Our segment, New & Global 
Customers, are fast moving, business driven and are 
using the technology as an enabler to meet their reve
nue targets and to maximise shareholders value. 

As a price manager you will be responsible for pre
paring price strategies and pricing tools for the pro
ducts/solutions within the Customer Croup New & Glo
bal product portfolio. You will also focus on benchmar
king; both comparing what we internally are doing but 
also look at what are competitors are doing in the pri
cing area. You will also continuously participate in ten-
derwork where actual pricing is taking place. This will in

clude travelling abroad in short notice and requires abi
lity to co-operate and understanding of other cultures. 

You must be customer and business focused, be able 
to work under pressure, innovative regarding new ways 
of pricing and packaging, have drive and be result ori
ented, have knowledge of our product and economics. 
Preferably you have knowledge of products at DN1P. You 
probably have a B. Sc in Economics or similar. 

Contact: Sarah Persson, +46 8 719 1514 or +46 70 519 
8249, sarah.persson@etx.ericsson.se. Application: PRICE 
MANAGER, MARKETING AND SALES, Ericsson Telecom 
AB, TN/ETX/X/GMA Sarah Persson, S-126 25 STOCK
HOLM. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Manager 
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 mar
kets 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 communications specialists you will pro
vide support and leadership to a graphics co-ordinator, 
web content editor and several project managers. The 
Marketing Communications department is a dynamic 
department in an exciting business unit and an explosi
ve 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, develop
ment and budgeting of BMOA's advertising and sales 
promotion and support activities world wide. You must 
be able to work effectively in a cross cultural environ
ment as co-operation and collaboration with diverse 
Market Unfts 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. ekstrandaera.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 

Pricing Specialists 
KI/ERA/AM/MP Business 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 services 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 
involved in defining pricing strategies, pricing of new 
products, deployment of pricing strategies and suppor
ting the sales organization with pricing argumentation, 
price comparisons and advice. 

• We now need to strengthen our resources and are 
therefore looking for a pricing manager. In this position 
you will analyze Ericsson's world-wide pricing structures 
and price levels. You will build up an in-depth knowled
ge about different markets, trends, underlying business 
and technological differences in mobile networks. Your 
knowledge will be used to support management, the 
sales organization and the pricing group with pricing in
formation and analyses. Finding information, analyzing 
and initiating the appropriate actions 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 close co-operation with sales re
presentatives and the rest of the pricing group. 

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

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 RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Marketing Assistant 
GSM and Internet are the greatest hits in the communi
cation world today. We are a newly built organisation 
(GSM@Enterpise) to integrate these (wo into one Voice 
Over IP GSM system. The product is called GSM on the 

Net and is now beeing launched globally. Our custo
mers include GSM operators, Service Providers and In
ternet Service Providers. The end-user is the Enterprise. 

• We are looking for a Marketing Assistant who can as
sist the people of the Marketing & Sales Department in 
their endeavors making GSM on the Net a global suc
cess. This includes organizing customer meetings, sales 
seminars, preparing presentation material, handling of 
the customer database, supplying information internally 
and externally, contact management general depart
ment administration etc: In short be the natural center 
point of the department 

As a person you have excellent social skills, a good 
driving ability and a pragmatic approach. You like wor
king in a dynamic and entrepreneurial environment 
where the way we did things yesterday may not be the 
way we do it tomorrow. You are service minded, good at 
prioritizing but also knows how to say no. Your profes
sional skills include experience from a marketing unit 
experience of co-ordinating customer visits, seminars 
and people, you have some webb knowledge and write 
and speak English fluently, you are a service minded 
person both towards your colleagues, visitors and custo
mers. Join us and be a part of the revolution now taking 
place in Telecom. 

Contact Bengt-Åke guden ERA/LRG/MC, +46 8 757 
2808, bengt-ake.ljuden@era.ericsson.se. Application: 
MARKETING ASSISTANT GSM on the NET, Ericsson Radio 
Systems AB, Cecilia Jettel NA/ERA/LRG/NS, 131 89 
STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Customer Project Manager 
GSM and Internet are the greatest hits in the communi
cation world today. We are a newly built organisation 
(GSM@Enterpise) to integrate these two into one Voice 
Over IP GSM system. The product is called GSM on the 
Net and is now being launched globally. Our customers 
include GSM operators, Service Providers and Internet 
Service Providers. The end-user is the Enterprise. 

• GSM on the Net has received a lot of attention from 
the market and we are now looking for Customer Pro
ject Managers ready to take GSM on the Net out into the 
field. You will be part of the Marketing and Sales depart-

CEIiUUR 
CMFTSMAN I 

Vi vill ha dig som vill vara med 
och utveckla tredje generationens 

mobiltelefonisystem. 
Vi inom Ericsson Radio Access AB (RSA) ut
vecklar och producerar delsystem i radiobassta
tioner till samtliga mobiltelefonistandarder. 
Produkterna innefattar mikrovågsteknik, analog 
och digital HW, mekanik samt programvara. 

Produktionsenheten finns i Kista och syssel
sätter omkring 800 personer av totalt ca 1400 
anställda vid RSA. Fabrikens huvudsakliga verk
samhet är tillverkning av kvalificerade radio-
produkter för standarderna D-AMPS och W-
CDMA. 

Radio är ett högspecialiserat teknikområde. 
Teoretisk och praktisk kunskap erfordras för att 
åstadkomma perfektion i de tekniska lösningarna. 
Och dessutom förmågan att bygga in perfektion 
så att produkten kan tillverkas med kort ledtid 
och med vinst, inte bara en gång, utan i mass
produktion. Det är detta vi kallar "Cellular Crafts
manship". 

Den tekniska utmaningen inom fabriken är 
att utveckla tillverkningsprocesser som utnytt

jar alla de tekniska möjligheter som krävs för en 
effektiv tillverkning av de nya radioprodukterna. 
Det är för detta vi behöver förstärka med flera 
kompetenta och erfarna medarbetare. 

Vi behöver nu till vårt Projektkontor och vår 
Produktionstekniska avdelning: 

• Projektledare/Objektledare 

• Testplatsutvecklare 

• Tekniska processägare/utvecklare 

• Chef testutveckling 

• Chef prototyp- & modellverkstad elektronik 

• Produktionstekniker 

• Utvecklingsingenjör test/mätteknik, 
mjukvara/hårdvara 

Vi inbjuder dig till en informationsdag 
den 28 oktober klockan 13.00. 
Vi finns på Torshamnsgatan 23 i Kista. 

På programmet står bl a: 
• Teknikchefen berättar om den nya tekniken 

och utmaningarna 
• Presentation av de lediga tjänsterna 
• Rundvandring i fabriken 
• Information från personalenheten 

Vi avslutar med öl, macka och en pratstund med 
tillfälle att ställa frågor. 

Låter detta intressant? 
Ring Cicki Mattsson, tel 08-404 29 13 och boka 
din plats senast den 26 oktober. Då antal platser 
är begränsat gäller "först till kvarn". 

Vi vill även att du innan besöket sänder in ditt 
CV till: 

Ericsson Radio Access AB 
Cicki Mattsson 
Box 11, 164 93 Stockholm 
e-mail: christina.mattsson@rsa.ericsson.se 

Make yourself heard. 
ERICSSON 
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merit and work in a team with Marketing and Technical 
Managers. 

As a person you have excellent social skills, a good 
driving ability and a pragmatic approach. You like wor
king in a dynamic and entrepreneurial environment 
where the way we did things yesterday may not be the 
way we do it tomorrow. You are customer focused and 
business minded. You feel at home in the customer 
board room as well as on site. Your professional skills 
include experience from running complex customer 
projects in the telecoms or the IT world. You have inter
national experience and can move between cultures 
and markets in a seamless way. Join us and be a part of 
the revolution now taking place in Telecom. 

Contact Bengt-Åke Ljuden LRC/MC, +46-8-7572808, 
bengt-ake.ljuden@era.ericsson.se. Application: CUSTO
MER PROJECT MANAGER GSM ON THE NET, Ericsson 
Radio Systems AB, Cecilia Jettel NA/ERA/LRG/NS, Au-
gustendalsv. 21 131 89 Stockholm, 
cecilia.jettel@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

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

• Just nu söker vi någon som ska arbeta med tekniskt 
säljstöd gentemot kund och marknadsenhet i form av 
offertarbete, presentationer, studier och tekniska frågor. 
Du kommer också att på konsultbasis stödja implemen-
tionsprojekt med planering och design av transmis
sionsnät 

Du som söker har minst 4-årig tekniskt gymnasium, 
gärna teknisk högskola, linje E, F, Y eller D. Ett plus är ti
digare erfarenhet av transmissionsnätsfrågor och god 
kännedom om mikrovågslänkar och dess egenskaper. 
Som person är du självgående, initiativrik och har lätt att 
samarbeta med andra. 

Kontakta: Per Malmrud, 08-404 34 28, Madeleine 
Koch, Personal 08-757 17 49, Ansökan: Tekniskt sälj
stöd, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11,164 93 STOCKHOLM, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Account manager 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj-
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener-
giåvervakningssystem och energirehterade 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 
person med lägst gymnasieutbildning och några års er
farenhet 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 
strategier för försäljningen mot kunder av betydande 
storlek, där ett både brett och djupt kontaktnät är avgö
rande för framgång. 

Kontakta: Matti Laine, 08-721 60 16, 
matti.laine@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist (perso
nal), 08-721 74 61, kerstin.sandqvistaeka.ericsson.se. 
Ansökan: K99097 Account manager, Ericsson Compo
nents AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA -
STOCKHOLM, CV.enefgy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Area Sales Manager 
Marketing Division, seeks an AREA SALES MANAGER. 
Ericsson Cables provides the new telecoms world with 
reliable network infrastructure that combine telecom, 
datacom and power technologies. With over 1100 
employees world wide and unique expertise in cable 
network solutions and power cable systems, we offer a 
portofolio of products, services, systems and solutions 
enabling our customers to succeed in the complex 
world of communications. Ericsson Cables'Marketing 
Division is responsible for sales and marketing of solu
tions, systems and products for telecom and datacom 
networks Ericsson Cables' customers are located world
wide. We ore now seeking one position for the section 
of Scandinavia. Pie position can be based either in 
Sundbyberg or in Hudiksvall, depending on personal 
preferences. 

• As an AREA SALES MANAGER you are responsible for 
marketing and sales of our product-range towards a no. 
of customers on a regional basis. Through your own 
market plans and budgets you are developing the custo
mers within your market segment Your expertise covers 
areas like strategic analysis of potential market seg
ments, customer interacting, verbal and written presen
tations as well as quotations and negotiations. You are 
good at establish good and longterm relations with your 
customers and you shall be able to represent Ericsson 
Cables at various levels at the customer. 

Your education has provided you with a solid and 
good platform in both the economical and technical 
areas. In addition you have been working at least 3-5 
years with marketing and sales, on a relatively high 
technical level, towards customers. We would of course 
welcome experience from the Telecom area, but it is not 
mandatory. To be able to function well in your role as 
Area Sales Manager ft is important to emphasise that 
you have a strong own drivingforce and that you are 
prepared to work actively with your customers. You are 
a good team player and are willing to work hard in our 
ambition to fulfill the company objectives. Do not hesti-
tate to contact us for more information. 

Contact: Bo Lenander, 08-764 3135, 
bo.lenander@eca.ericsson.se, Katrin Kopp, 08-764 
0384, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Application: AREA 
SALES MANAGER, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC 
Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg, katrin.kopp@eca.encs-
sottse. 

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

Product Marketing Manager 
77ie Product Marketing function within the Marketing 
unit at DNIP is responsible to drive market awareness 
and revenue for datacom products and delivering solu
tions that make customers more successful. DNIP is a 
truly international organisation with headquarters in 
Boston and units at several locations. One of ON IPs pro
duct is IP Telephony and we are now looking for a Pro
duct Marketing Manager, to be based in Älvsjö. 

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

The product manager will also be responsible for ma
naging the development and implementation of com
plex business plans, marketing strategy, pricing and 
forecasts for assigned produces). Furthermore manage 
the marketing research, monitoring of competitive acti
vity and identification of customer requirements for ex
isting and future products and/or services. The position 
requires co-ordination of different functions, both within 
the parent company and subsidiaries. It is therefore es
sential that you are outgoing, independent, creative and 
serf-motivated. 

You will also need high interpersonal and communi
cations skills to convey our messages in the right way. 
Candidates for the position should have several years' 
experience of working in an international business envi
ronment preferably in the data-communications busi
ness. Fluency in English is required. A Bachelor's degree 
or equivalent and a minimum of eight to ten years of re
lated experience is also required.If you forward your ap
plication by E-mail, please send a copy to Elsebeth. 

Contact: Elsebeth Ekström, +46 8 719 7801, 
elsebeth.ekstrom@etx.ericsson.se, Britt Alexandersson, 
Human Resources, +46 8 42 21258. Application: Pro
duct Marketing Manager ÄL/ETX/D/CM, Ericsson Tele
com AB, Siw-Britt Johansson, NA/ETX/D/H, 131 89 
Stockholm, srw-brfttjohansson@etx.ericssortse. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Project Co-ordinator 
The unit. 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, ft is also controlling the 
local performance on some key-performance indicators, 
both in quality, cost and heads. 

• The speed in the flow requires that our interface with 
our customers, mostly local companies (Market Units) is 
defined and well understood to the parties involved. 
The product unit PU BSS has the responsibility of the 
TTC flow, all the way to the point when the nodes (AXE 
related products) are handed over to the costumers, 
both performance -and money wise, and needs to en
sure the success of the TTC improvements. This is an op
portunity to join a unit from the start We are looking for 
a Project Co-ordinator with responsibility to introduce 

and implement processes and tools, enabling the Mar
ket Units to place orders directly to the Supply Unit 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 Unit is an asset Fluency in 
English is required. 

Contact: Madeleine Fries, 08-404 3506, madeleine.tn-
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, KISTA 

Proj Mgr, Marketing 
Services to network operators is a rapidly expanding 
area for Ericsson, giving us extremely interesting and 
challenging business opportunities Our unit in Kista -
Service Business Development (KI/ERA/CC) - will sup
port trie global marketing and sales of services to custo
mers with CSM, NMT and TACS networks. We are cur
rently looking forProject Manager/Junior Project Mana
ger, Marketing Communication. 

• Within Service Business Development GSM, you will 
be responsible for marketing projects like: launches of 
new sen/ices, exposure at international exhibitions, se
minars and production of sales material. You will be re
sponsible for successfully managed projects of different 
sizes and content We expect a great number of chal
lenging and exciting projects during the coming year. 
Your network will be large and consist of colleagues 
from different Service Product Units, Regional Service 
Offices, other Product Units as well as units for Marke
ting Communication. 

You should have education in marketing and prefe
rably also in marketing communication. You need to ha
ve good project management skills, strong social skills 
and experience of similar work, preferably within the te
lecom industry. Fluency in English is required and a 
good understanding of the needs of a telecom operator 
is needed. There will be occasional travels. This position 
requires co-ordination of different functions. It is there
fore important that you are creative, outgoing, indepen
dent and a driver with interpersonal and communica
tion skills. 

Contact Monica Berggren, +46 8 40 48405, 
monica.berggren@era.ericsson.se. Application: Proj Mgr, 
Marketing, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/GV/HS 
Viveka Wklund, 164 80 STOCKHOLM, 
vfveka.viklund@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Marketing Managers 
CSM and Internet are the greatest hits in the communi
cation world today. We are a newty built organisation to 
integrate these two into a new system concept based 
on Voice over IP. 

• We are now looking for marketing managers ready to 
take the GSM over IP system to the market As a marke
ting manager you will drive the marketing and sales pro
cess from customer analysis to contract signing together 
with Ericsson's local organisation. Your customers will 
initially be Mobile Operators and Internet Service Provi
ders but will extend to Independent Distributors and En
terprises later on. 

You have an Account Management background or re
lated commercial experience in telecom/TT. You have a 
good understanding of an operator business environ
ment and preferably also from Enterprise communica
tions. As a person you have excellent social skills, are 
open-minded and enjoy working in an entrepreneurial 
organisation. You are serf-motivated and result-oriented. 
You speak and write English fluently Join us and be a 
part of an organisation that will play a key role in sha
ping the future of systems integrating GSM and IP. 

Contact: Bengt-Åke Ljuden, +46 8 757 2808, bengt-
ake.ljuden@era.eric5son.se. Application: GSM on the 
NET - MARKETING MANAGERS, Ericsson Radio Systems 
AB, Cecilia Jettel NA/ERA/LRG/NS, 131 89 STOCKHOLM, 
cecilia.jettel@erics5on.com. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Sales & Marketing Support 
for the Enterprise Market 
Help us unplug the LAN! We intend to make high per
formance LANs Wireless, to let portable computer users 
remain networked while on the move within the Intra
net In addition we will provide the travelling business 
people with company access from public Hot Spots. Wi
reless LAN Systems is a small and dynamic organiza
tion based in Sundbyberg. Individuals here have great 
possibility to influence their own work. We work in an 
international environment in dose co-operation with re
search and design groups in Nurnberg and Gothen

burg. 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 sup
port for the Enterprise market This is an independent 
position 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 market units and account teams, and to team up 
with this network in promotion and customer contacts. 
We believe you have some sales experience of data-
communication products to larger corporates in the in
ternational market Sales experience from the Enterprise 
segment of Ericsson is a valued advantage! Experience 
from sales of Local Area Networks specifically is natu
rally a clear benefit 

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.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Affärsutvecklare 
Dags att ta ett nytt steg i din karriär? Vill du ha ett jobb 
där du: får ett större personligt ansvar, kan utveckla ett 
brett personligt internationellt nätverk inom Ericsson, 
får arbeta med marknadsföring på en expansiv mark
nad, får bred kompetens på våra totallösningar, kan ut
nyttja dina erfarenheter av mobiltelefonisvstem, får job
ba tillsammans med motiverade och entusiastiska me
darbetare. Vi är en liten avdelning på produktenheten 
Base Station Systems (PU-BSS) som ansvarar för mark
nadsföring av kompletta inomhuslösningar inkluderan
de allt från radionät till centralt kontrollerade slutan-
vändartjänster. Vi arbetar med lönsamhets- och pake
teringsfrågor för att säkerställa att våra lösningar han
teras effektivt i alla led, från tidig marknadsföring tills 
att de utgör en fullt integrerad del av operatörens nät
verk. Arbetet bedrivs i en internationell miljö, i samarbe
te med våra lokalbolag. 

• Tjänsten som AFFÄRSUTVECKLARE - GSM OFFICE SO
LUTIONS innebär många marknadskontakter för att sä
kerställa att våra lösningar tillgodoser kundemas krav. 
Du kommer att ansvara för utveckling av modeller för 
lönsamhetsberäkningar, hantera priser, tariffer och an
nan marknadsinformation för våra tillämpningar. Resul
taten 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 behärs
kar engelska i tal och skrift och är övertygande i din 
kommunikation. Du har under en tid arbetat med mo
biltelefon! 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 solu
tions, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almb
lad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era »rics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Copywriters for Mar*,eting 
KI/ERA/LB/MX.2 Copywriters for Marketing Information. 
Take 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 qu
alified 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 
importantly, you will work closely with projects and in 
launches of GSM system and wireless solutions on our 
ever-expanding markets. As copywriter, you will be a 
part of Marketing Communications in the Business Unit 
GSM Systems. Our collective task is performing a variety 
of internal and external 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 solutions into the 21st 
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. 
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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 deve
lops, markets and sells mobile phones all over the 
world. To strengthen our Global Communications unit 
we are creating 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 

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 its strictest form is part of an overall 
Communications plan it is important that the individual 
understand and appreciates how Marketing is perfor
med and how it all integrates together. You need to be 
experienced in making presentations and you know the 
value of creating and keeping relations with different 
media players. Being fluent in English is key. 

Contact: Bo Albertson, 08-764 13 88, Application: 
STRATEGIC PR MANAGER-COMMUNICATIONS DEPART
MENT, Ericsson Mobile Communications AB, 
KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, S-164 80 STOCKHOLM, 
gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Analyst 
KI/ERA/LB/P MARKET ANALYST Cellular Systems? Euro
pean Standards (BMOG) is expanding 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 evolutions 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 unders
tanding and knowledge to tfie organisation and to drive 
business intelligence for mobile data applications at 
BMOG. 

• The open position as Market Analyst at the marketing 
unit comprises the following responsibilities, Define 
purpose and analyse the result of our different research 
projects and manage the outsourcing of the fieldwork in 
the projects. In certain cases manage the outsourcing of 
the fieldwork and the analysis work. Conduct pre-studi-
es for the projects together with our sales companies, 
partners and customers. Add value to the customer dia
logue together with the account organisations world-wi
de. 

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 

Project Manager 
KI/ERAAB/MD Ericsson is the leading provider in the 
new telecoms world, with communications solutions 
that combine telecom and datacom technologies with 
freedom of mobility for the user. With more than 
100,000 employees in 140 countries, Ericsson simplifies 
communications for its customers - network operators, 
service providers, enterprise and consumers - the world 
over. GSM is the worlds leading digital mobile system -
with over 150 million users, growing by s million sub
scribers a month. Ericsson with over 40 percent of the 
market is the unchallenged global leader in GSM. 

• We are seeking dedicated professionals who can join 
us in helping Ericsson to meet the challenge of the futu
re in this dynamic and exciting market Marketing Com
munications Interactive Media Project Manager. A posi
tion is available for an experienced project leader to 
work with global and strategic Marketing Communica
tions interactive multimedia projects presenting Erics
sons mobile systems and solutions. The presentations 
have multiple purposes such as demos and interactive 
presentation material at exhibitions and other external 
events, customer meetings and customer seminars. The 
presentations are also useful for individual learning and 

competence development They are also published on 
the Internet 

Working in close cooperation with the product mana
gers, the project leaders job involves support in formula
ting messages, structuring and developing pedagogical 
outlines explaining and transforming technical descrip
tions and presentations into striking and effective reali
sations of how our products can bring value to the 
customer. The project leader also initiates and supervi
ses production of illustrations, writes speakers scripts 
etc and sees to it that all different parts are joined to
gether into a well-functioning interactive presentation. 

This work is performed together with well-reputed 
consultancy firms. You will be joining a highly professio
nal team within the marketing communications depart
ment based at Ericsson Radio Systems in Kista, Stock
holm. You are an experienced project leader, with a 
technical and marketing focus. You have the manage
ment skills to run several concurrent interactive media 
projects. You are creative and have a genuine interest 
for pedagogy and graphic design. You should have so
me experience in internet publishing and working with 
Macromedia Director and Macromedia Shockwave 
Flash. You should also be fluent in English. Knowledge 
of mobile telephony would be a definite merit 

Contact: Carina Ullemar Lönbom, +46 8 757 36 96, 
carina.ullemar@era.ericsson.se, Tommy Karman, +46 8 
404 84 66, tommy.karman@era.ericsson.se. Application: 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Stranden
dahl, SE-164 80 STOCKHOLM, 
ewa.strandendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Managers 
KI/ERA/LB INTERNATIONAL RESPONSIBILITY WITHIN 
WIRELESS E-COMMERCE The Wireless Electronic Com
merce (WEC) group at Marketing and e-Solutions at 
Ericsson Radio Systems AB has the total business re
sponsibility for the global Ericsson product portfolio 
within Wireless Electronic Commerce. Marketing and 
sales through the local market units is the core respon
sibility in a challenging and fast moving position. We 
work closely with Product Line WEC at PU WIA, the Busi
ness 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 Managers. 

• We are looking for extrovert and focused candidates 
with a winning attitude and hunger for success. For the 
right candidate this is a challenging position that will 
open for new and exciting career opportunities within 
Ericsson. Wanted background? MBA/(Civilekonom) 
and/or M.Sc (Civilingeniör)? Minimum 3 years experien
ce within telecom/datacom industry and/or 
banking/trading, preferrably international positions? 
Documented results within sales & marketing and/or 
business development? Positive team-attitude combi
ned with analytical skills/self-drive? Result-oriented with 
personal ambitions? Loyalty and co-operation skills es
sential to succeed. 

The position Business Manager for WEC implies ex
tended 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 
attitude, 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 re
sponsibilities. 

You will be given a portfolio responsibility of both 
area and products. Characteristics: Work-base will be 
Kista, Stockholm. Fluent English is a must preferably 
with additional 2nd language. Extensive business travel
ling must be expected. 

Contact: Christian Testman, +46 8 508 777 97, christi-
an.testman@era.ericsson.se. Application: ERA/LB WEC 
Managers, Ericsson Radio Systems AB, Kl/ERA/LH/S 
Ewa Strandendahl, SE-164 80 STOCKHOLM, ewa.stran-
dendahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Do you want to join the team who will impact on Erics
son's future way of doing business? 

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, especi
ally within the area of e-business? Do you have a visio
nary mind with lots of ideas ?Are you creative and like 
to take initiatives as well as develop and implement 
new solutions? Do you have a service minded attitude 
and are people 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 Tele
com industry or from Ericsson Products arid 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 flavou
red with laughs. We, Ll/PG, a new sub unit within LI, Sa
les & Marketing GSM New Accounts and UMTS, are re
sponsible for global price co-ordination within BMOG, 
co-ordinating the price network within BMOG, and sup
porting BMOG with developing and maintaining Busi
ness Price Workbench with its including tools. 

To meet these challenging objectives, we are looking 
for people interested in joining our team. Some of the 
key tasks you would be involved in: Developing the fu
ture concept of Business Price WorkBench, with new 
structure and new pricing tools. Participating in, and im
proving the concept of, the BMOG Price Responsible 
Group and BMOG Price Network. Global price co-ordi
nation 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.nycander@era.ericsson.se, Mattias Eriksson, 46 8 
404 73 23, mattias.a.eriksson@era.ericsson.se. Applica
tion: Do you want to join the team who will impact on 
Ericsson's future way of doing business? Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/U/HA, 164 80 Stockholm, lise-lot-
te.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Marketing & Sales 
Technical Support - WDM 
Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) 
is a unit with the overall responsibility for research, de
velopment and marketing of DWDM (Dense-WDM) 
systems. DWDM is a technology to boost transmission 
capacity in optical fibres. It is today the only technology 
that can respond to the rapidly increasing demand of 
bandwidth from the Internet users. The major part of PU 
WDM is located in the expansive KK region and we are 
currently seeking new colleagues in various areas. 

• You will be the first line support to our international 
sales organisation, with the responsibility to introduce 
the newest technical features of our system to the 
customers. You will be responsible for the technical sta
tement of compliance in our response to the customer 
requests. In the contract negotiation process you will be 
the first contact interface for all technical clarifications; 
answering customer questions, participating in custo
mer meetings, giving presentation of products, technical 
solutions and demonstrations. 

We are looking for a person who has knowledge of fi
beroptic systems and has been involved in technical de
velopment You will be trained on our product and will 
have regular business and technical training as a part of 
your personal development 

Contact: Pär Johanson, 08-719 3595, 
pär.johanson@etx.ericsson.se, Madeleine Koch, perso
nal, 08-681 2192, madeleine.koch@etx.ericsson.se. Ap
plication: MARKETING & SALES TECHNICAL SUPPORT-
WDM, Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H Susanne Hell
berg, 126 25 STOCKHOLM, susanne.hellberg@etx.erics-
son.se. 

ERICSSON SVERIGE AB. STOCKHOLM 

Product Marketing 
Managers 
Ericsson Sverige AB is Ericsson's new 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 Mal
mö, Göteborg, Kumla and Nynäshamn. Our head office 
is in Kungsholmen in Stockholm. 

• Product Marketing Manager for 3rd generation mobi
le system (UMT5)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 UMTS pre-sales activi
ties to really take off in the Swedish market both for ex
isting GSM operators as well as for new players. We the
refore 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, i.e. product 
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 servi
ces, mobile networks and preferably about UMTS. You 
should be able to combine commercial and technical 
knowledge of the Ericsson product 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 mes
saging (UM) area. Over 50% of the operator's traffic is 
today some type of message. We want therefore to inc
rease our effort in this exiting area. 

The position we need you for is mainly in the pre-sa
les phase, i.e. product marketing- and solution manage
ment type of work. You will work in dose co-operation 
with both account management and people at the diffe
rent Product Units. Close and frequent customer interac
tion is required. The position requires very good know
ledge of unified messaging, good general knowledge of 
mobile as well as fixed networks. You should be able to 
combine commercial and technical knowledge of the 
Ericsson product offering with very good business un
derstanding of the operators' situation. 

Contact Hans Buhlin, +46 8 579 18323, 
hans.buhlin@ese.ericsson.se. Application: Produd Mar
keting Managers, Ericsson Sverige AB, SE/ESE/Personal 
Lena Simonsson, 126 25 STOCKHOLM, lena.si-
monsson@ese.ericssonse. 

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA 

Teknisk Säljare 
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson 
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribu
tion AB är en av de ledande distributörerna i Norden in
om området elektronikkomponenter. Vi omsätter drygt 
1 miljard kronor och antalet anställda är co 220 perso
ner Vi har kontor i alla nordiska länder samt i Tyskland 
och England. 

• Vi söker en TEKNISK SÄLJARE som skall ansvara för 
försäljning av hela vårt produktsortiment av elektrome-
kaniska komponenter, främst kontaktdon, till kunder i 
Sverige och till våra exportkunder. Din uppgift blir att ar
beta med indesign, förhandla årskontrakt och individu
ella order samt utveckla våra goda relationer med kun
der och nyckelpersoner. Du kommer att ha ansvar för en 
egen försäljningsbudget och arbeta nära våra fältsäljare. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå 
och en utpräglat kommersiell läggning. Tidigare erfaren
het av säljarbete samt kunskap om kundanpassade kon
taktdon är naturligtvis meriterande. VI arbetar i trevliga 
lokaler i Kista. 

Kontakta: Joakim Jarstad, 08-404 6065, 
joakim.jarstad@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personal, 
08-757 4712, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: 
ECD-3. 

Produktchef 
• Som ett led i vår satsning på att marknadsföra tele-
/datakommunikationskomponenter i Europa behöver vi 
utöka vår organisation med en PRODUKTCHEF inom 
området RF/HF. Du kommer att ansvara för teknisk 
marknadsföring av RF/HF-komponenter från några 
världsledande tillverkare till ett antal utvalda kunder i 
Europa. Din uppgift blir också att ge applikationsstöd till 
dessa kunder. 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå 
och erfarenhet av utveckling/konstruktion av elektronik 
med inriktning på RF applikationer. Tidigare erfarenhet 
från halvledarleverantör aft. distributör är naturligtvis 
meriterande. VI arbetar i trevliga lokaler i Kista. 

Kontakta: Lars Mistander, 08-757 5341, lars.mist.an-
der@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personal, 08-757 
4712, bftte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD. 

Innesäljare 
• VI söker en INNESÄLJARE som skall arbeta med för
säljning och orderhantering av elektronikkomponenter 
per telefon. Vi representerar ett 70-tal ledande tillverka
re av elektronikkomponenter (halvledare, RCL-kompo-
nenter, kontaktdon samt systemprodukter). 

Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå. 
Erfarenhet av försäljning och/eller elektronikbranschen 
är meriterande. Goda kunskaper i engelska är ett krav. 
Tjänsten utmärks av ett högt tempo, serviceanda och 
snabba beslut För rätt person som är beredd att jobba 
hårt finns mycket goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbe
tar i fina lokaler i Kista. 

Kontakta: Per Johansson, 08-757 5066, per.johans-
son@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personal, 08-757 
4712, bftte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD-4. 

Produktassistenter 
• Vi söker PRODUKTASSISTENTER som skall arbeta 
med inköp av elektronikkomponenter från våra leveran
törer. Din huvuduppgift blir att hantera inköpsorder och 
att sköta leveransbevakning. Arbetet innebär daglig kon
takt med våra utländska leverantörer. 

Detta är ett roligt och krävande arbete där du behöver 
teknisk utbildning på minst gymnasienivå. Intresse av 
marknadsföring samt goda kunskaper i engelska är ock
så ett krav. För Dig som vill satsa lite extra finns goda ut
vecklingsmöjligheter i vårt företag. VI arbetar i trevliga 
lokaler i Kista. 

Kontakta: Bo-Göran Jönsson, 08-757 5357, bo-
goran.jonsson@eke.ericsson.se, Mats Andersson, 08-
757 4254, mats.andersson@eke.ericsson.se, Bitte Rut
berg, personal, 08-757 4712, bftte.rutberg@eke.erics-
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son.se. Ansökan: ECD-5, Ericsson Electronic Distribution 
AB, VDS Ingela Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, inge-
la.strom@eke.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

WCDMA Marknads 
Kommunikation 
Vi är en enhet, inom produktenheten för tredje genera
tionens radionät (Product Unit Wideband Radio 
Networks), som jobbar med marknadssupport till affär
senheter och dotterbolag. Tredje generationens mobil 
system, baserat på WCDMA teknologi, kommer att stöd
ja mobil multimedia såsom snabb internet access och 
rörliga bilder. Kommersiella produkter planeras till år 
2001 men redan i år har vi flera experimentsystem i 
drift bla i Japan, England, Italien, Tyskland, Kina samt 
även i Kistaområdet 

Avdelningen WCDMA Product Marketing arbetar med 
offerter, extern S intern kommunikation, produktinfor
mation, produktpresentationer, konkurrentbevakning, 
mässor och kunddemonstrationer. Intresset för WCDMA 
har ökat explosionsartat både från Ericssons dotterbo
lag och dess kunder. Vi benöver därför förstärkning in
om nedanstående område: WCDMA Marknads Kom
munikation. Du kommer att arbeta inom följande områ
den: seminars, produktinformation, produktpresentatio
ner, mässor och kunddemonstrationer. 

• Du bör helst ha en gedigen kommersiell bakgrund 
med erfarenhet från marknads/operatörs världen. Stäm
mer detta, ger vi dig en unik möjlighet till utveckling in
om marknadskommunikation med mycket kund och 
medie kontakter. 

Kontakta: Bengt Skörelid, 7S7 01 98, 
bengtskorelid@era.ericsson.se, Mikael Hälen, 585 34 
296, mikael.halen@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1288, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erics-
soase. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Solutions Manager 
Energy Systems provides a full range of power products 
and systems, climate system and energy management 
systems Ericsson has designed, manufactured and 
marketed power products for more than 100 years. 
Energy Systems is active in som 90 countries 

• In this job you should develop and maintain interfa
ces and co-operate with BMOC in solutions/product re
lated issues for Power Systems, OEM Power, Climate 
Systems and Energy Management The ESM will have 
the responsibility for the system solutions that are offe
red and defined to BMOC and will function as BMOC s 
frontline cooperation party in energy matters. The ESM 
should also be member of the BMOG global account 
team. 

To apply for this job you should be Master of Engine
ering or have equivalent education and experince. You 
should also have some years of experience of Energy 
Systems products and solutions. You should easily make 
contacts and work in a team and you must know Eng
lish well. You must be accurate, stressresistant, expedi
tious and service minded. 

Contact Uff Qvamström, 08-721 60 28, 
uff.qvarnstrom@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist, 08-
721 74 61, kerstin.sarKfqvist@eka.ericsson.se. Applica
tion: K99111 Energy Solutions Manager, Ericsson Com
ponents AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA-
STOCKHOLM, CV.energy@eka.ericssorise. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Manager 
Packaging and Display 
The department of Packaging and Display in Lund pro
duces packaging solutions for all products, both techni
cal and artwork We work proactively with new packa
ging solutions and create marking solutions for all 
packaging. We also handle technical documentation for 
packaging as well as the display material process for 
display phones, empty packaging etc Other responsibi
lities within the department include supporting local 
production of global packaging, with instructions, quali-
tyetc 

• Since our work is very complex with varying de
mands, we are looking for a person who can take re
sponsibility for the broad spectrum of demands arising 
from packaging and display. You will make the decisions 
regarding our business and be our representative at ex
ternal conferences, meetings and with external contacts. 

We are looking for a person with experience and 
knowledge of engineering processes. You should also 
have experience of logistics and production. It would be 
a plus if you had good social and analytical skills. 

Contact: Magnus Zederfelt +46 46 194016, magnus.ze-
derfeft@ecs.ericsson.se. Application: Manager Packaging 
and Display, Ericsson Mobile Communications AB, Hu
man Resources Unit, 221 83 LUND. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmm 
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Traffic - Bluetooth 
• To our department Marketing & Support within the 
PU Bluetooth organisation, we are looking for a Traffic in 
Marketing Communications. Your main responsibility 
will be to execute marketing and communication activi
ties in close co-operation with Bluetooth management, 
external ad agencies, market regions and other support 
groups within SC. You will also execute the marketing 
and communication plans for the SIC 

The position means to transform the identified needs 
into communication material and to co-ordinate these 
with the communicators responsible for electronic me
dia, Internet and PR & events. You will act as a partner 
to the other communicators and follow-up on plans 
they initiate. You also make sure suppliers follow the ti
me plans and budgets. 

The Traffic will manage all the printed matter needed 
in Bluetooth Technology marketing from an Ericsson 
perspective. But the Traffic will also build up the frame 
work for all basic printed materials needed for specific 
product, from brochures to posters, and act as the Blue
tooth initiator into the internal market support group to
gether with the Marketing Communications 
Manager.You should have at least 3 years of experience 
in marketing, preferably from an advertising agency or a 
larger organisation. It would be a bonus if you had ex
perience from hands-on work with sales collateral. 

We are looking for an ample communicator who ea
sily develops and maintains networks - both internally 
and externally. You are creative and have the ability to 
sell in ideas. Furthermore, you are enthusiastic, full of 
initiative, independent but co-operativ and target ori
ented. An absolute must is a deep sense of order and a 
great interest in administrative work 

Contact: Christina Björkander, +46 46 232 391 or +46 
70S »32 391, christina.bjorkander@ecs.ericsson.se. Ap-
plica. ->n: Traffic - Bluetooth, Ericsson Mobile Communi
cation AB, Human Resources Unit 221 83 LUND, ma-
ria.ryden@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Push Manager 
PU Mobile Internet Applications (MIA) Mobile Internet 
Applications is a new Product Unit with the mission to 
make the mobile internet revolution happen. Service 
Network is one of the Product Lines within this unit We 
are here to provide a ready-to-go wireless ISP package 
for mobile operators, and to enhance the value of Erics
son's application offering by providing a common servi
ce environment for operators. 

• You will be working in an exciting and international 
environment As our Product Push manager, you will 
make sure Ericsson's sales channels have the right infor
mation and tools to sell the products. Technical sales 
and tender support is also part of the responsibility. You 
need to be business minded, to understand the needs 
of our sales people, to be a doer, and to enjoy working 
in dynamic teams. You are fluent in English and have ex
cellent interpersonal skills. You will be a permanent 
member of the Product Line management team. 

Previous experience from datacom or mobile systems 
sales is preferable. The position is located in Nacka. Are 
you the one we are looking for? For further informaton 
do not hesitate to contact Peter Magneli! Please send 
your application a.s.ap. but no later than November 15, 
1999. 

Contact: Peter Magnéli, General manager, Product Line 
Service Network +46 8 422 0584, 
peter.magnelifsetx.encsson.se, Linda Schang, Human 
Resources, +46 8 404 2348, lindajchang@era.encs-
son.se. Application: PRODUCT PUSH MANAGER AV-
11/99, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/AV/HS, 164 
80 KISTA, britt-marie.olsson@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA 
STRAND 

Marketing and Business 
Responsible 
Ericsson communications solutions for enterprise 
networks combine and improve advanced ways of ex
changing information via voice, data, video and evol
ving future media. This requires a true understanding of 
how businesses and professionals interact - an unders
tanding that goes far beyond meeting just the technolo
gical requirements. Our customers include owners of 
small to large enterprise networks, local as well as mul
tinational. We also offer solutions for Internet service 
providers. We deliver quality of service over converged 
networks. We provide staff with full onsite and offsite 
mobility. We integrate computer and telephony applica
tions on the desktop We enable coordination of all bu-

siness interactions over the media of choice. In essence, 
we help businesses forge enduring relationships with 
customers. Marketing and Business Responsible - Data-
communication Solutions for the Enterprise market 

• We are expanding our portfolio of Datacommunica-
tion solutions for Enterprises in order to provide total 
solutions to our large accounts and distributors. The 
portfolio will be one of the key components for a con
verged network offering. You will be part of an interna
tional team of 15 members located in Nacka Strand. The 
team is marketing and business responsible for Enter
prise Systems solutions 

Your responsibilities will be: Marketing for a portfolio 
of Datacommunication products and solutions targeted 
at the Enterprise market To initiate and perform marke
ting & sales activities together with external partners and 
Ericsson Product Units. Transfer of competence to our 
sales channels. Develop marketing messages and sales 
arguments/tools. Initiate activities to develop the portfo
lio based on business opportunities. 

Your competence profile is: Marketing and sales back
ground from the Datacommunication market Good 
knowledge and experience of WAN and LAN technologi
es including customer usage. Experience and a good 
track record from selling large Datacommunication 
networks to Enterprise customers. Excellent skills in pe
ople to people communication as well as in giving pre
sentations to a large audience. Selfmotivated and effici
ent teamplayer. Fluent in English and prepared to travel. 

Contact: Harry Nordberg, +46 8 422 0518, harry.nord-
berg@ebc.ericsson.se. Application: Marketing and Busi
ness Responsible, Ericsson Business Networks AB Hu
man Resources/Susanne Pettersson, S-131 89 STOCK
HOLM, susanne.pettersson@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

PROFESSIONAL CUSTOMER MINDED 
SOCIALLY SKILLED PRODUCT MARKETING MANAGER. 
Are you looking for a change? Do you want to grow? 
Contact us, there might be an exciting future for you 
with us! We are the Product Marketing Unit for the Pro
duct Unit Base Station Systems, that is responsible for 
Ericssons' BSS infrastructure. PU-BSS delivers BSS no
des, OSS and radio network solutions to 40% of all GSM 
operators in the world! At the Product Marketing Unit 
we are working with value argumentation for future 
products, marketing documentation, marketing events 
and market & sales support Our main interface is the 
local account teams for new and existing customers. 
However, regular contact with operators and good un
derstanding of GSM end-users is crucial to the quality of 
our work. In the last Market Communication satisfaction 
survey, we scored highest of all Product Units (4,6 on a 
scale of 6, together with PU-BTS). This doesn 'tmean 
that we are pleased. 

Now we are looking to expand our unit to cope with 
increasing demand for market S sales support and, 
even more important, to prepare the market for the da
ta (Revolution in GSM. We are looking for: 

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

Product Marketing Manager 
Radio Network 
• You are part of our market & sales support team and 
your main task is to follow-up and support specific busi
ness opportunities for BSS all over the world. Your main 
competence field is the radio network functionality: ra
dio network capacity and radio network quality. Your 
main challenge is preparing the local Account Teams for 
the marketing of data over BSS (HSCSD, GPRS, 14.4, ED
GE, UMTS) and assisting Operators in optimising their 
network for voice and data. 

Do you feel that this is something for you? Do you fe
el that you fit in? Contact us, there might be an exciting 
future for you with us! 

Contact: Steven Lefevre, +46 703403 102, stevenJe-
fevresera.ericsson.se. Application: se resp. tjänst Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Product Marketing Manager 
PU MOBILE INTERNET APPUCAVONSThe Product Unit 
Mobile Internet Applications is a newly created PU, 
within the Network Operator Segment Our mission is to 
form and execute the Ericsson Mobile Internet applica
tion strategy to establish Ericsson in the leading position 
in this niche. We focus on dose co-operation with our 

customers, to define, develop, sell and supply wireless 
IP applications and enablers. One of our Product Line 
Interactive Communications' interesting new products is 
the Directory Access Gateway (DAG). DAG can, among 
other things, help you find the mobile phone number of 
your friend, regardless of which operator your friend 
subscribes to. We are now looking for a Product Marke
ting Manager for DAG, to be based in Älvsjö. (For more 
info on DAG, see http://www.atetx.ericsson.se/dag/) 

• We hope you are interested in enhancing our dyna
mic Product Push team. We are working in a fast chan
ging environment with short lead times and many chal
lenges. (We are also responsible for the c-Mate, Internet 
Advertiser and iPulse products). As a product marketing 
manager your responsibilities will be to develop and 
convey the technical functionality of DAG into clear 
commercial arguments, which highlight our Customers' 
needs and value. You will also push the product out on 
the market and to the initial customers, so travelling will 
be a part of your assignment 

We look for you who are enthusiastic, business ori
ented, technically competent and gifted with good com
munications and co-operation skills. As a candidate for 
the position you should be familiar with the industry 
trends in both the wireless and especially the datacom 
industry and have a genuine interest in creating custo
mer satisfaction. Fluency in English is required. A Bache
lor's degree or equivalent and a minimum of three years 
of related experience is also required. Ttie position is 
located in ÄlvsjöAre you interested? For further informa
tion do not hesitate to contact us. Please send your ap
plication no later than November 15, 1999. 

Contact: Anna-Karin Rönnberg, Product Push Manager, 
+46 8 719 4436, anna-karin.ronnberg@ericsson.com, 
Linda Schang, Human Resources, +46 8 404 2348, lin-
da.schang@era.ericsson.se. Application: Product Marke
ting Manager AV-12/99, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/AV/HS, 164 80 KISTA, britt-
marie.olsson@era.ericssoase. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Technical Sales Support 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Tjänsten som Technical Sales Support innebär främst 
att arbeta som stöd och back-up till våra Account Mana
gers i försäljningsarbetet av OEM-relaterade produkter 
mot en eller flera av våra Ericssonkunder. I uppgiften in
går bla offertarbete, prognoskoordinering och teknisk 
support mot våra kunder. Du kommer också att ansvara 
för mäss- och seminariekoordineringen och du kommer 
att deltaga i och driva förbättringsprojekt inom försälj
ningsenheten. 

Du som söker har teknisk utbildning på gymnaseini-
vå, gärna kompletterad med akademisk utbildning. Du 
har lätt för att knyta kontakter och att jobba i team samt 
har goda kunskaper i engelska. Du måste vara nog
grann, stresstålig och snabb samt serviceinriktad. VI tror 
också att du har ett genuint intresse för teknik 

Kontakta: Tomas Andersson, 08-721 72 04 , tomas.an-
dersson@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist (Personal), 
08-721 74 61, kerstin.sandqvist@eka.ericsson.se. Ansö
kan: K99103 Technical Sales Support Ericsson Compo
nents AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA
STOCKHOLM, CV.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Sales Support 
Ericsson is the world kader in mobile packet data com
munication. The market response on our new offering 
of mobile data services for GSM networks based on 
GPRS is exceeding our expectations. We are now loo
king for additional co-workersin order to increase our 
sales support activities. 

• The responsibilities for the new positions will include 
system presentations for customers, acting as the prime 
contact for RFI/RFQ work with the Market Units, con
ducting business-oriented workshops with customers 
and assisting in product sales seminars. 

The vacant positions are with a unit for Market Sales 
Support within Product Marketing. If you are interested 
in this position and have 2-3 years experience in data 
communications combined with good knowledge in 
marketing activities, we can offer you a challenging po
sition in a fast growing organisation. 

Contact: Bengt Didner, +46 8 757 17 21, bengtdid-
ner@era.ericsson-se, Bo Danielsen, Human Resources, 
+46 8 404 81 67, bo.danietsen@era.ericsson.se. Appli
cation: MARKET SALES SUPPORT GPRS, Ericsson Radio 
Systems AB, GSM SystemsPacket Switching Systems Hu
man Resources Susanne Holmene, 164 80 STOCK
HOLM, susanne.holmene@era.ericsson.se. 

http://son.se
mailto:la.strom@eke.ericsson.se
mailto:bengtskorelid@era.ericsson.se
mailto:mikael.halen@era.ericsson.se
mailto:uff.qvarnstrom@eka.ericsson.se
mailto:kerstin.sarKfqvist@eka.ericsson.se
mailto:derfeft@ecs.ericsson.se
mailto:christina.bjorkander@ecs.ericsson.se
mailto:ria.ryden@ecs.ericsson.se
http://peter.magnelifsetx.encsson.se
mailto:lindajchang@era.encs-
http://son.se
mailto:britt-marie.olsson@era.ericsson.se
mailto:berg@ebc.ericsson.se
mailto:susanne.pettersson@ebcericsson.se
http://fevresera.ericsson.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
http://www.atetx.ericsson.se/dag/
mailto:anna-karin.ronnberg@ericsson.com
mailto:da.schang@era.ericsson.se
mailto:dersson@eka.ericsson.se
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mailto:susanne.holmene@era.ericsson.se
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Market Com Project 
Managers 
PU MOBILE INTERNET APPLICATIONS (MIA)OPEN THE 
WORLD OF INTERNET TO MOBILE USERSWIA is a new 
PU within BMOA. Our vision is to be No I in Wireless In
ternet by offering the consumer. Anywhere, anytime 
transactions for almost anything. Freedom of Choice. 
Communications without barriersand a new life style for 
the individual. WIA is introducing new, exciting, Internet 
based wireless services, thereby adding a whole new 
dimension to the way we use our mobile phones. Our 
solutions enable operators and content providers to of
fer these services to end-users. You may have already 
heard of some of our products/applications: iPulse, C-
Mate, MobilSmart Wireless Jalda, EVO, WebOnAir, etc 
Others in the important WAP segment are on the th
reshold of major introductions. We are growing fast and 
we need to grow even faster. This means that we have 
opportunities for competent people interested in wor
king with cutting-edge technology in an open entre
preneurial environment 

• Effective Marketing Communications is a vital part of 
our strategy. Therefor we need a number of Project Ma
nagers with documented Marcom competence. Self-
starting, driven individuals who are used to working in a 
team atmosphere, but with own initiative and responsi
bility. Working within the Marcom Department, your job 
will involve: Formulating product marketing communi
cation messages and strategies. Preparing product intro
ductions in dose co-operation with Product Marketing. 
Initiating, supervising and co-ordinating the develop
ment of marcom material. Selection and use of media 

for internal and external publicity. Working with specia
list suppliers for advertising, PR, exhibitions, etc Crea
ting and maintaining information on our Web sites. Wor
king with strategically important Market Units to help 
them implement Marcom campaigns for WIA products. 
Budget responsibility for Marketing Communications 
projects. 

Your background education should be within the 
Marcom sector, and preferably supplemented by techni
cal or business education. Previous Marcom experience 
is essentiaUnterested? For further information do not 
hesitate to contact us! Please send your application no 
later than October 31,1999. 

Contact: Mikael Lenneryd, +46 8 719 9765, Mikael.Len-
neryd@etx.ericsson.se, Christina Olsson, +46 8 719 
1257, Christina.Olsson@etx.ericsson.se, Linda Schang, 
Human Resources, +46 8 404 2348, 
linda.schang@ewi.ericsson.se Application: Market Com 
Project Managers AV-3/99, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/AV/HS Britt-Marie Olsson, britt-
marie.olsson@ewi.ericsson.se. 

PERSONAL 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Projektledare 
'Empowered People in a Winning Culture'. Det är en 
förutsättning får 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 sa
marbete med de lokala högskolekontakterna inom kon-

• 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. 1 nära samarbete med 
högskolegruppema kommer Du att arbeta med koncer
nens deltagande på arbetsmarknadsdagar, studiebesök, 
Ericssons www-sidor för studenter, sponsringsevene
mang, etc Arbetet innebär också att planera och ge
nomföra interna och externa förbättringsprojekt för att 
stärka studenternas bild av Ericsson som en attraktiv ar
betsgivare. 

Vi tror för att Du ska trivas och göra ett bra arbete 
som Högskolekontakt uppskattar Du att företräda Erics
son och har lätt för att lyfta fram fördelama att vara an
ställd på Ericsson. Du trivs med mycket kontakter med 
studenter och kollegor inom koncernen samt uppskattar 
att arbeta 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. Bero
ende på sökande kan projektanställning under ett år el
ler tillsvidareanställning vara aktuellt Tillträde: så snart 
som möjligt 

Kontakta: Pål Olsson, 08-585 33499, 
Pal.olsson@lme.ericsson.se. Ansökan: Projektiedare, Te
lefonaktiebolaget L M Ericsson, KI/LME/DKS/BB Pål Ols
son, 164 83 Stockholm, Pal.olsson@lme.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager, Human Resources 
& Competence Development 
• 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 
organization with HR competence. This means that you 
will have the overall responsibilities for communicating, 
applying and managing Ericssons personnel policies 
and procedures within LP. LP/H is also responsible for 
support to local companies within LP markets with HR 
competence. 

Rekryteringsdag 11/11 

Product Unit Wideband Radio Networks utvecklar nya system och produkter för Ericssons bredbandiga mohiltelefonisystem, tredje 
generationen, UMTS. Produktenheten, som hör till Ericsson Radio Systems AB, är placerad i Kista och Nacka Strand med design
center runt om i världen. 

Vi har intressanta jobb för dig inom: 
• HW • SW • I&V 
• Projektledning • Systemledning • Produktledning 
• IS/IT • Supply • Sekreterate 
• Informationsdesign 

Ta med dig din meritförteckning och kom! 

När? 
Var? 

Frågor? 

Torsdagen den 11/11 kl 11-19 
Electrum, Kistagången 16, Kista 
(Tunnelbanestation: Kista, 
Pendeltågstation: Helenelund, 
Parkering: Kista Centrum) 
Hör av dig via e-mail: 
framtiden@era.ericsson.se 

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 

ERICSSON 

mailto:neryd@etx.ericsson.se
mailto:Christina.Olsson@etx.ericsson.se
mailto:linda.schang@ewi.ericsson.se
mailto:marie.olsson@ewi.ericsson.se
mailto:Pal.olsson@lme.ericsson.se
mailto:Pal.olsson@lme.ericsson.se
mailto:framtiden@era.ericsson.se
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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 communication skills and that you ha
ve 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.5e. Mats Arnamo, 08-757 56 55, 
mats.arnamo@era.ericsson.se. Application: Ericsson Ra
dio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 
80 STOCKHOLM, ewajtrandendahl@era.ericsson.se. 

lomrédet 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 
företagsintemt nätverk är viktigt 

Kontakta: Ann Nordenstam, 08-757 2287. Ansökan: 
PERSONALMAN/KVINNA, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Human Resources 
at TDMA Systems 
7DAM Systerns 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 issu
es. It is a great advantage if you have experience from 
the field of operations development of equivalent Flu
ency in written and spoken English is a requirement as 
well as excellent team spirit You have a relevant univer
sity degree, and good knowledge of the Ericsson world. 

Contact Elisabeth Fellbom, +46 8 757 33 52, Inger 
Nyström, +46 8 764 10 71. Application: HUMAN RE
SOURCES AT TDMA SYSTEMS, Ericsson Radio Systems 
AB, ERA/AH/HS Elisabet Crahl, 164 80 STOCKHOLM, eli-
sabeLgrahl@era.ericsson.se 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LINKÖPING 

Huvudplanerare 
Vid Linköping Supply Unit sker industrialisering, verifier-
ing. produktion samt distribution av mobiltelefoner och 
terminaler. Det är en intergrerod anläggning som arbe
tar inom hela förädlingskedjan från industrialisering via 
inköp av komponenter ull distribution av färdiga pro
dukter Vi är idag 1600 personer vid Linköpingsenheten 
och vi behöver nu förstärka vår verksamhet 

• Till vår planeringsavdelning söker vi huvudplanerare 
för tillsvidareanställning. Pfaneringsavdelningens 
främsta uppgift är att ansvara för genomförandet av 
fabrikens huvudplan. Med huvudplan menas alla de 
produkter som ska levereras till kund. Funktionen hu
vudplanering är fabrikens länk med marknad vid normal 
serieproduktion. Huvudplaneringen har som huvudupp
gift att utifrån kända marknadsbehov skapa en hu
vudplan för fabrikens produktion på kort och lång sikt 
Arbetet innebär mycket kontakter både internt och ex
ternt 

Vi söker Dig som: har högskoleutbildning och/eller 
gymnasieutbildning med tidigare erfarenhet av planer
ingsarbete, är bra på att kommunicera, har goda kun
skaper i produktionsadministrativa system, är analytisk, 
har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift har 
lätt för att samarbeta, stor drivkraft och positiv attityd. 

Kontakta: Anneli Påmark, 013-32 19 07, anneli.pa-
mark@ecs.ericsson.se. Ansökan: HUVUDPLANERARE, 
Ericsson Mobile Communications AB, U/ECS/CM/HAS 
Carina Nyberg, Box 1996, 581 19 LINKÖPING, carina.ny-
berg@ecs.ericsson.se. 

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 ma
nagement in the development and the fulfillment of vo
lume plans Its mission is to contribute to Ericsson's effi
ciency, 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 mem
ber of the Accessories Management Team. He/she will 
manage the Volume Management organisation, which 
currently consists of three individuals in Kista and two in 
the United States. 

Candidates interested in this position must have a 
university 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 experi
ence will be highly valued. Any experience from sales, 
procurement or a consumer product business is also 
considered a plus. 

Contact Per Aspemar, General Manager Accessories, 
+46 8 404 3678, Maria Linden, Human Resources, +46 
8 4043804. Application: MARKET ANALYSIS, Ericsson 
Mobile Communications, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 
164 80 Stockholm, gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Affärsenheten BMOJ ansvarar för att förse den japans
ka marknaden med kompletta mobila kommunika
tionslösningar inom PDC standarden, som idag är värl
dens näst största mobilstandard med över 40 miljoner 
abonnenter. Japanmarknaden fortsätter att öka kraftigt 
Vi ser därför fram mot en mycket stark tillväxt för våra 
sex operatörer under de närmaste åren. För att kunna 
möta nuvarande och framtida kundbehov behöver vi 
förstärka vår suppryorganisaoön omgående. 

Huvudplanerare med 
sinne för innovation 
• Vi söker tre personer som får ansvar för ett antal leve
rantörer med uppgift att: Kontinuerligt förbättra leve
ranskvaliteten i nära samarbete med våra leverantörer. 
Skapa och upprätthålla goda relationer med våra leve
rantörer. Aktivt bidra till att förbättra supplykedjan. Or-
derlägga till våra leverantörer. Orderuppföljning av våra 
leverantörer. Aktivt följa upp och utveckla leverantörer
nas leveransförmåga. Vår organisations storiek ger dig 
fantastiska möjligheter att på nära håll arbeta med alla 
delar i supplykedjan. Du ges stora möjligheter att påver
ka arbetssätt samt delta i projektarbeten. Du förväntas 
också delta aktivt i förbättringsarbetet av suppfyflödet 

VI söker dig som har relevant högskoleutbildning eller 
gedigen erfarenhet från planering/logistik sedan tidiga
re. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift 
Det är viktigt att du är en självständig, utåtriktad, idérik 
och ansvarsmedveten person, som ser ett mervärde i att 
samarbeta med andra. Du besitter också förmågan att 
på ett affärsmässigt sätt ställa krav på våra leverantörer. 
Kännedom om Ericsson och kunskaper i vårt order
system GOLF, samt erfarenhet av förbättringsarbete är 
meriterande. 

Kontakta: Leif Söderström, KI/ERA/JF/PC, +46 8 757 
5647, leJf.soderstrom@era.ericsson.se, Ulrika Roos, 
KI/ERA/JH, +46 8 757 5771, ulrika.roos@era.ericsson.se. 
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, Gunilla Åsberg, 
JHS, 164 80 STOCKHOLM, 
gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Logistiker 
Business Management & Support Middle East and Asia 
Pacific (ERA/LO) ansvarar för marknadsföring, försälj
ning och genomförande av framförallt GSM-projekt till 
existerande kunder i Mellanöstern, Asien och Oceanien. 
ERA/LO finns idag i Sundbyberg men kommer under 
hösten att flytta till Kista. Vi söker en erfaren logistiker 
till enheten Business Management Support and Pricing 
(ERA/LO/L). Du skall tillsammans med logistikern på lo
kalbolaget ansvara för materialflödet från order till le
verans för ett eller flera kundprojekt Arbetet innebär 
normalt hgisakarbete såsom orderläggning, orderupp
följning och fakturering men också att aktivt arbeta 
med att utveckla och förbättra arbetsrutiner och proces
ser inom LO och i regionen. 

• Du som söker bör ha högskoleexamen med logis-
tisk/ekonomisk/teknisk inriktning och/eller ha tidigare 
erfarenhet av arbete inom logistik. Mycket meriterande 
är kunskaper i vårt ordersystem GOLF. Det är viktigt att 
du är noggrann, strukturerad, ansvarsmedveten och van 
vid att arbeta självständigt såväl som i grupp samt kun
na hantera många uppgifter parallellt Arbetet innebär 
dagliga kontakter med bl a lokalbolagen i regionen, 
Supply Units och externa leverantörer och kräver därför 
att du är utåtriktad, serviceinriktad och har lätt för att 
kommunicera. Vidare förutsätter vi att du behärskar eng
elska i tal och skrift 

Kontakta: Mats Huffman, 08-404 50 34, Anne-Charlotte 
Johansson, 08-404 40 64, Eva Fransson, Personal, 08-
757 57 38. Ansökan: Logistiker, Ericsson Radio Systems 
AB, SG/ERA/LOHS Helga Holmkvist 164 80 Stockholm, 
helga.holmkvist@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Affärsenheten BMOJ ansvarar för att förse den japans
ka marknaden med kompletta mobila kommunika
tionslösningar inom PDC standarden, som idag är värl
dens näst största mobilstandard med över 40 miljoner 
abonnenter. Japanmarknaden fortsätter att öka kraftigt 
Vi ser därför fram mot en mycket stark tillväxt för våra 
sex operatörer under de närmaste åren. För att kunna 
möta nuvarande och framtida kundbehov behöver vi 
förstärka vår suppfyorganisation omgående. 

Två erfarna logistiker 
• Vi söker två erfarna och initiativrika logistiker till vår 
avdelning för Order Management Du kommer att få ta 
hela ansvaret för minst en av våra interna kunder. Detta 
innebär att du förväntas säkerställa kompletta just-in-ti-
me leveranser. Orderinläggning, orderuppföljning, viss 
fakturering och prognosuppföljning är de vanligaste ar
betsuppgifterna. TTC processförbättringsarbetet är också 
en viktig del av dina arbetsuppgifter eftersom vi arbetar 
aktivt med att förkorta ledtider samtidigt som vi efter
strävar att höja leveransprecisionen. 

För tjänsten söker vi dig som har relevant högskoleut
bildning eller har gedigen erfarenhet från logistik sedan 
tidigare. Du behärskar svenska och engelska i tal och 
skrift Det är viktigt att du är en självständig, utåtriktad, 
drivande och ansvarsmedveten person, som ser ett mer
värde i att samarbeta med andra. Du besitter också för
mågan att på ett affärsmässigt sätt ställa krav på våra 
kunder och leverantörer.Kännedom om Ericsson samt 
kunskaper i vårt ordersystem GOLF är meriterande. 

Kontakta: Lars Claesson, Kl/ERA/JF/OC, +46 8 404 
2426, lars.claesson@era.ericsson.se, Ulrika Roos, 
KI/ERA/JH, +46 8 757 5771, ulrika.roos@era.ericsson.se. 
Ansökan: Ericsson Radio Systems AB, Gunilla Åsberg, 
JHS, 164 80 STOCKHOLM, 
gunilla.asberg@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Supply Management -
GSM on the Net 
• Till Supply Management enheten inom den nybilda
de Produktenheten GSM@Enterprise söker vi en medar
betare som vill och kan bidra i utvecklingen av Suppfy
flödet för vår produkt GSM on the Net Inom Supply 
Management funktionen ligger ansvaret för: Supply av 
såväl Ericsson produkter som 3:e parts produkter till vå
ra kunder världen över. Mjukvarulicenshantering, till 
kund och mot leverantörer. Prognosprocessen. Suppfyp-
rocess-utveckling. I det operativa flödet avser vi så långt 
möjligt samarbeta med befintliga Ericssonfunktioner 
och till Supply Unit för GSM on the Net har vi valt Supply 
Unit - Software Products (SUSP) i Linköping. Tillsam
mans med SU-SP driver vi idag, i projektform, arbetet 
med att etablera en Suppfy-process som uppfyller våra 
kunders krav. 

Din inftiala roll i detta arbete blir att för produktenhe
tens räkning vara primär kontaktyta mot SU-SP samt att 
driva Supply relaterade frågeställningar gentemot andra 
enheter inom produktenheten och gentemot våra un
derleverantörer. Då Supply Management är en liten en
het (3 personer) blir bredden i frågeställningarna för 
varje medarbetare av naturliga skäl stor. Hur din roll in
om enheten utvecklas på sikt kommer därmed att i 
mycket hög grad påverkas av ditt intresse såväl som din 
prestation. 

Du bör ha kompetens som motsvarar högskoleutbild
ning samt flera års Ericssonerfarenhet inom Sourcing-
och eller Suppfyområdet Du behärskar engelska språket 
i tal och skrift Du är både affärsorienterad och resuftato-
rienterad samt trivs med att jobba i en dynamisk omgiv
ning. 

Kontakta: Anders Kjellander KI/ERA/LRG/DC, +46 8 
404 3613, anders.kjellander@era.ericsson.se. Ansökan: 
Supply Management-GSM on the Net, Ericsson Radio 
Systems AB, Cecilia Jettel NA/ERA/LRG/NS, 131 89 
STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA 

Ankomstkontroll-N/HL 
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför IC-kretsar, Hy
bridmoduler, Optomoduler för telekommuniktionsområ-
det Vår verksamhet expanderar kraftigt med ökande 
försäljningsvolym, nyutvecklade produkter och nya 
marknadsinbrytningar. Vi söker Dig som vill arbeta med 
kvalitetskontroll av inkommande material i vår an
komstkontroll. Du kommer att arbeta med elektrisk kon
troll, visuell kontroll i mikroskop samt mekanisk mått-
kontroll på stickprovsbasis. Du kommer också att kunna 
detta i utveckling och underhåll av mät- och kontrollut
rustning samt kontrollrutiner. 

• I Dina arbetsuppgifter har Du möjlighet att utveckla 
Dina kunskaper om materialegenskaper och delta i upp
följning av material/komponent kvalitet Du kommer att 
arbeta delvis i våra databaser med registrering och sök
ning av information. 

Du som söker bör ha gymnasium el-tele eller annan 
tekniskt inriktad utbildning. Kunskaper i engelska och 
PC-datakunnande värderas. Dina personliga egenskaper 
är ansvarskänsla, initiativförmåga, kvalitetsmedveten 
samt god samarbetsförmåga. 

Kontakta: Mats Laurell, Sektionschef, 08-757 48 65, 
mats.laurell@eka.ericsson.se, Lena Appelqvist, Persona
lenheten, 08-757 42 34, 
lena.appelqvist@eka.ericsson.se. Ansökan: Ankomstkon
troll-N/HL, Ericsson Components AB, N/P Mari Kristof
fersson, 164 81 Kista, 
mari.kristoffersson@eka.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Innesäljare, projekt 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, opto-
kabel och sjökabelsystem för informationsöverföring i 
telenät Vi är 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 vår kundservicegrupp söker vi en innesäljare för 
projektanställning under 8 månadetArbetsuppgifterna 
består av offerthantering, ordermottagning, registrering, 
fakturering, order/beläggningsplanering, leveransupp
följning, reklamationshantering samt att deltaga vid 
kundbesök. 

Du bör ha gymnasiekompetens, gärna komplettering 
mot logistik och ekonomi eller motsvarande.Vi arbetar i 
ett MPS-system, varför goda data-/PC-kunskaper krävs. 
Det är viktigt att Du klarar av att arbeta i team, är servi
ceinriktad och innehar goda språkkunskaper i engelska. 

Kontakta: Torbjörn Jonsson, 0650-363 95, 
torbjorn.jonsson@eca.ericsson.se, Elisabet Palovaara, 
0650-361 38, elisabetpalovaara@eca.ericsson.se. Ansö
kan: Innesäljare, projekt Ericsson Cables AB, 
HL/ECA/T/PPC Eva Silffors, 824 82 Hudiksvall, eva.sill-
fors@eca.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

För tjejer som vill forma 
framtiden inom WCDMA 
Supply enhetens ansvar sträcker sig från undedeveran-
tör till srte-leverans, dvs vi ansvarar för att rått produkt 
är på rätt plats vid rätt tidpunkt hos kund. Detta innebär 
att prognoser och planering är en mycket viktig del i 
suppfyflödet för att klara de uppsatta kraven på korta 
ledtider, hög flexibilitet och högt (TO. vi befinner oss 
idag i ett expansivt skede och behöver förstärkning in
om Supply Planning - WCDMA 

• Vi söker en kreativ, flexibel, analytisk och affärsmässig 
kvinna som med stor entusiasm vill vara med och bygga 
upp vår Supply Planning enhet Du har högskole-/uni-
versitetsexamen med teknisk/ekonomisk inriktning och 
ett starkt intresse för siffror och teknik. Erfarenheter från 
planering är meriterande. Enheten Supply Planning har 
en central roll i suppfyflödet och kommer att arbeta nä
ra marknadsenheter. Supply Unit (SU), interna och ex
terna produktionsenheter, produktledning och -utveck
ling. 

Din uppgift blir att med marknadsprognoser som bas 
strategiskt planera och dimensionera suppfykedjans ka
pacitet på medellång och lång sikt Du kommer att an-

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Personalman/kvinna 
77// produktenheten Base Station Systems (PU BSS) in
om CSM Systems söker vi en erfaren 
personalman/kvinna. 

• Vi söker Dig som kan ge våra linjechefer ett profes
sionellt stöd i ett brett spektrum av HR frågor. Det är ett 
självständigt arbete med stora möjligheter att sätta en 
personlig prägel på. Du kommer att ha kollegor inom 
personalenheten samtidigt som Du självklart arbetar 
mycket nära linjecheferna inom Ditt ansvarsområde. 

Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta bl a rekry
tering, kompetens- och organisationsutveckling, för
handlingar, lönefrågor, attitydförändringar och chefsför
sörjning. Du kommer också att driva och medverka i 
projekt och processer som är relaterade till HR området 

Din bakgrund är högskoleutbildning inom persona-
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svara för en eller flera produkt-/ marknads-områden. Är 
du öppen för förändringar och ser fram mot nya utma
ningar? Har du förmågan att entusiasmera din omgiv
ning, tar du egna initiativ och har en hög personlig driv
kraft för att infria uppsatta mår? Då vill vi få chansen att 
erbjuda dig ett spännande och utmanande arbete i en 
dynamisk och stimulerande miljö med stora möjligheter 
för vidareutveckling. 

Kontakta: Marcus Fahlström, 08-585 322 74, 
marcusfahlstrom@era.ericsson.se, Björn Anderson, 08-
757 06 60, bjom.anderson@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H 1276, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Ing
er Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Koordinering av 
Hårdvaruflödet 
Vår enhet för Bredbandiga Radionät, Product Unit Wi
deband Radio Network, utvecklar nya system och pro
dukter för Ericssons bredbandiga mobiltelefonsystem. 
Systemen bygger på bredbandig CDMA (WCDMA) radi
oteknologi och ATM transmission. Vi har startat arbetet 
med kommersiella produkter för WCDMA inom produk
tenheten och behöver nu förstärkning. 

• VI söker Dig som är villig att pröva nya utmaningar 
och som gillar många kontaktytor. Vårt mål är att få pro
dukten på marknaden - du kommer att bidra till detta 
genom att hålla ordning och reda samt verka för kom
munikation mellan enheterna. Du kommer att arbeta 
med koordinering av hårdvaruflödet. Detta innebär dag
liga kontakter med produktion, inköp, våra integrerings-
och verrfieringsingenjörer samt alla konstruktionsavdel
ningar som är spridda över norra Europa. Det blir din 
uppgift att skapa och underhålla kontakterna mellan 
dessa verksamheter. Arbetet innebär att du bör ha skinn 
på näsan och förmåga att sätta dig in i verksamheternas 
olika behov. Din arbetsdag kommer att präglas av rörel
se och förändring och du måste kunna vara med på 
snabba puckar. 

Förmåga att arbeta självständigt och i grupp är nöd
vändiga egenskaper. Ericssons koncernspråk är engels
ka. Erfarenhet av vår företagskultur är en stor tillgång i 
arbetet, men inget absolut krav. 

Kontakta: Johan Sundqvist, 08-585 319 48, johan.sun-
dqvist@era.ericsson.se, Anna Lindvall, personal, 08-404 
76 62, anna.lindvall@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 
1283, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger 
Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericsson.se 

PRODUKTION 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Produktionstekniker till 
flygradarprodiiktion och 
sändare 
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 Produktion av Flygradar, Sändare, Kraft och 
Trafo söker en Produktionstekniker till i huvudsak sän-
darområdet som skall verka inom ebmrådet 

• Inom arbetsfältet finns två huvudområden Arbeta 
som objektledare för framtagning av testmetoder för 
nya sändare där även producerbarhetsgranskning är en 
viktig det. Det andra området är stöd till provningsperso
nal vid felsökning och problemlösning. Även förbättring
ar av produktionsflöden och ledtider är viktiga områden. 
Bra förutsättningar för jobbet är teknisk utbildning mot
svarande 4-år teknisk, eller 120p högskoleingenjör inom 
elektroområdet Personliga egenskaper är bra samar
betsförmåga, stor resultatorientering och stresstålighet. 
Ansökningsformulär 

Kontakta: Lars-Ove Olsson, 031-747 2062, lars-ove.ols-
son@emw.ericsson.se, Lisbet Wikman, 031-747 6352, 
lisbetwikman@emw.ericsson.se. Ansökan: PRODUK
TIONSTEKNIKER TILL FLYCRADARPRODUKTION OCH 
SÄNDARE, REF NR 99-175, Ericsson Microwave Systems 
AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Provningsing. / 
Mikrovågsteknik 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik.ln-
om Ytradarproduktion arbetar vi med alla inom EMW 
förekommande Ytradarsystem. System tillverkas i både 

långa och korta serier. Vi ansvarar även for tillverkning 
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 
framtagning 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 
digAnsökningsformulär 

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: Provningsing. / Mikrovågsteknik ref nr 99-161, 
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisa
tion, 431 84 Mölndal 

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Produktionstekniker -
Produktionsteknik Opto 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, opto-
kabel och sjökabelsystem för informationsöverföring i 
telenät Vi är 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 vår sektion söker vi nu två vikarierande produk
tionstekniker. VI är just nu inne i ett expansivt skede där 
stora investeringar tar en mycket stor del av våra befint
liga resurser. Därför behöver vi tillfällig förstärkning med 
inriktning mot Mantling Opto och Renrum. vikariaten är 
tidsbegränsade till den 31/3 år 2000. 

Lämplig utbildning är 4-årigt gymnasium och erfaren
het av verksamheterna på avdelningarna Mantling Opto 
och/eller Renrum är en meritFör att passa in i vår sek
tion är det viktigt att Du är utåtriktad och har lätt för att 
arbeta i grupp. 

Kontakta: Rune Jonsson, 0650-361 93, 
rune.jonsson@eca.ericsson.se. Ansökan: Produk
tionstekniker - Produktionsteknik Opto 

Elkonstruktör -
Supply Opto 
• 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-elektronikkonstruktion 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 person
liga egenskaper och framför allt Din förmåga att samar
beta med andra.Vi förutsätter att Du behärskar engelska 
. Du bör ha minst två års högskoleutbildning. 

Kontakta: Rune Jonsson, 0650-361 93, 
rune.jonsson@eca.ericsson.se, Lars Adolfsson, 0650-361 
86, Iar5.adoffsson@eca.ericsson.se. Ansökan: Elkonstruk
tör - Supply Opto. 

Mekkonstruktör -
Supply Opto 
• Till 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 skall ha arbetat med mekkonstruktJon under någ
ra år och vara en van CAD användare, vi använder Au
toCAD samt Solid Edge. Du skall ha ett strukturerat ar
betssätt och vi ställer stora krav på initiativförmåga och 
noggrannhetEftersom arbetet kräver många kontakter 
både inom och utanför företaget lägger vi stor vikt vid 
Dina personliga egenskaper och framför allt Din förmå
ga att samarbeta med andra.Vi förutsätter att Du behärs
kar engelska i tal och skriftDu bör ha minst två års 
högskoleutbildning. 

Kontakta: Rune Jonsson, 0650-361 93, 
rune.jonsson@eca.ericsson.se, Reidar Danielsson, 0650-
361 95, reidar.danielsson@eca.ericsson.se. Ansökan: 
Mekkonstruktör - Supply Opto, Ericsson Cables AB, 
HL/ECA/T/PPC Eva Sillfors, 824 82 Hudiksvall, eva.sill-
fors@eca.ericsson.se. 

PRODUKTLEDNINC 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
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 worlds wireless subscribers are served by TDMA 
systems. 

• We want you to be a member of a highly skilled and 
motivated team responsible for Ericsson's core busi
ness. Within the Business Management department at 
PU-RNP, Product Management are responsible for the 
availability of competitive and profitable Radio Network 
Products for the CMS 8800 system. As a Strategic Pro
duct Manager you will be responsible for one or several 
product areas securing that Business Opportunities are 
fully analysed and potentially commercialized. 

This includes: Identify and validate opportunities, de
fine business-, market- and product strategies, initiate 
and drive internal Ericsson projects as well as agree
ments with external vendors. The offerings shall be 
commercialized and the success at our markets secured. 
The Product Area responsibility also includes portfolio 
management securing that the existing product mix in 
the portfolio is competetive and profitable. As a Strate
gic Product Manager you will also act as an orderer for 
large development projects securing that the RNP con
tent of the CMS 8800 releases are in line with our plans 
and strategies. 

Your work will be characterized by a strong business 
perspective. Since you will drive one or several product 
areas with several people and units involved you need 
good communication skills. You will also work with fi
nancial analysis and business cases. You will make 
things happen! You have a University degree in Business 
and/or Engineering and knowledge and experience in 
Wireless Technologhy. Market understanding and experi
ence is necessary. Join us for a challenging and rewar
ding job! 

Contact: Peter Hjorth, 08-404 7607, 
peter.hjorth@era.ericsson.se. Application: Strategic Pro
duct Manager, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisa
bet Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.erics-
son.se. 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

Price Manager for PU-WDM 
Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) 
is a unit with the overall responsibility for research, de
velopment and marketing of DWDM (Dense-WDM) 
systems. DWDM is a technology to boost transmission 
capacity in optical fibres. It is today the only technology 
that can respond to the rapidly increasing demand of 
bandwidth fmm the Internet users.The major part ofPU 
WDM is located in the expansive KK region and we are 
currently seeking new colleagues in various areas. 

• The Price Manager shall have the overall responsibili
ty for pricing of products within the ERION portfolio. The 
role entails the following main activities: Establish and 
maintain a per market area knowledge on competitive 
price levels for DWDM products. Establish and maintain 
a per market area target price list to be used towards 
marketing units in pricing towards customers. Support 
in negotiations of pricing towards producing units. 
Establish and maintain a production-cost profile of the 
ERION portfolio to enable management of margins and 
identification of areas for cost reduction. 

The organisational home bas will be within Product 
Management of PU WDM. The position will require inte
raction and co-operation with: Business Area Managers 
within PU WDM. Account managers and marketing peo
ple within Marketing Units (MUs), Global Account Mg-
mt (GAMs), Key Account Mgmt (KAMs) and New Ac
count Mgmt (NAMs) of Ericsson. Production Units (ie-
Solectron). Research & Development unit and Opera
tions & Supply unit within PU WDM. 

The Price Manager should preferably have a back
ground in marketing within the telecommunication area 
and basic knowledge of WDM technology is preferred 
but not required. You should have the following skills 
and abilities: A good sense for structure and order. Self-
going and result oriented. Communicative verbally and 
writing. Good skills in English language. 

Contact: Patrik von Matem, 08-719 8744, patrik.von.ma-
tern@etxericsson.se, Madeleine Koch, 08-681 2192, 
madeleine.koch@etxericsson.se. Application: PRICE 
MANAGER FOR PU-WDM, Ericsson Telecom AB, Susanne 
Hellberg KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLM, 
susanne.hellberg@etxericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

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 as
sembled out of products and nodes from many product 
units within Ericsson. Our organization's involvement 
covers end-to-end system solutions, focusing on deploy
ment of aligned and complete offerings. We lead find 

drive the total CMS 8800 product line evolution from 
both business and technology perspectives. 

You will be heavily involved in driving the work being 
performed in 3G.IP. 3G.IP is a newly fonrted industry 
focus group. The 3C.IP group plans to set up the direc
tion and requirements for the work towards the deve
lopment of an IP based system for third generation mo
bile communications technology. This IP based architec
ture will use a common core nehnorx based on evolved 
General Packet Radio System (GPRS), and WCDMA 
and EDGE broadband air interfaces, which are ideally 
suited for IP enabled voice and high-speed data 
transmission for global 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 looking to employ candi
dates 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: 1. 
Radio Network/EDGE2. Datacom Networks and IP3. Ap
plications and Services 

Mark application: Strategic Product Line Managers 

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 comprehensi
ve product line evolution plan for all BMOA products. 
We also perform a business management function for 
each major release by insuring that the release product-
mix meets customer expectations while maximizing the 
business potential for BMOA. 

We are seeking an individual to drive major release 
content and to optimize the overall functional compli
ance while maximizing the business potential. To achie
ve this, the position requires a unique combination of a 
commercial orientation combined with the ability to un
derstand the technical capabilities, limitations, and inte
ractions. 

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.ro-
gers.b@era.ericsson.se. Application: Strategic Product 
Planner, Ericsson Radio Systems AB, AH/H Leif Syrstad, 
phone +46 8 404 86 73,164 80 STOCKHOLM, 
Leff.Syrstad@era.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 GSM 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 1000 nodes have been shipped to 
our customers. Now we need to strengthen our organi
sation to continue to develop both the packaging con
cept 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 ifs time to establish the organisation, de
fine 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 with the products. 

Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrikhass-
ler@era.ericsson.se. Application: Manager-Site Product 
Management Ericsson Radio Systems AB, 1V/HS, Kerstin 
Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Strategic Product Mgr for 
VAS and PPS 

Strategic Product Mgr for 
NW development 
Service Product Unit Competence Development within 
the new Business Unit Ericsson Services, has the re
sponsibility for Customer Training Services within the 
Network operator and Service provider segment (CSM, 
TDMA, PDC, Wireline, Datacom & IP, UMTS). A manage
ment team located in Kista is responsible for managing 
the global product portfolio and development MSS 
support and deployment/supply of learning products. 
There are about 30 training units in the Ericsson world 
which develop and deliver training to our customers. 

Our main activities within Global Training Product 
Management are: See to that there are profitable pro
duct portfolios for each system. Carry through life cycle 
product management To initiate and coordinate pro
duct development To find new product ideas The work 
is carried out in cooperation with ESROs (Ericsson Ser
vices Regional Office) and RTCs (Regional Training 
Centers). 

Today, we are 12 persons working with Global Pro
duct Management and are now looking for two new 
persons to our team: 1) Strategic Product Manager for 
VAS (Value Added Services) and PPS (Pre Paid Services) 
2) Strategic Product Manager for Network Development 

• Wanted profile: A university degree. Business min
ded, open minded, independent self motivated. Com
munication skills. Good written and oral skills in English. 
Ability to work in teams. Experience of product manage
ment is a merit A general knowledge and experience of 
training in a global perspective. General knowledge of 
systems like GSM, TDMA and Wireline. Experience of our 
customers way of work is a merit Location is not neces
sarily Sweden. 

Contact Leff Karlsson, +46 8 75 702 66, leff.o.karb-
son@era.ericsson.se, Gunnar Hartman, +46 8 40 492 
73, gunnar.hartman@era.ericsson.se. Application: I ) 
Strategic Product Mgr for VAS and PPS alt 2) Strategic 
Product Mgr for NW development Ericsson Radio 
Systems AB, KI/ERA/GD/UXS Agneta Nibson, 164 80 
STOCKHOLM, agneta.nibson@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Produktchefer 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för data- och telekommunikation såsom 
strömförsörsöjningsutrustningar och -system, klimat
system samt energiövervakningssystem och energireta-
terade tjänster. Till produktenheten OEM Power, Product 
Management söker vi två Produktchefer 

• Du kommer att arbeta med global produktledning 
och ansvarar för produkten genom hela dess livscykel. 
Du driver en aktiv produktledning mot marknaden, ut
vecklingsprojekten samt mot produktion genom att ar
beta inom bl.a. följande områden: Planering av produk
ters livscykel. Initiera nya produkter och driva förstudier. 
Lönsamhetsstyming. Produktlanseringar. Driva föränd
ringsarbete. 

Du är en dynamisk och drivande person som vill se 
resultat både från Dig själv och din omgivning. Tekniskt 
intresse är nog ett måste för att du skall trivas med arbe
tet Vi tror att Du som söker har högskoleexamen inom 
teknik eller marknadsföring eller är gymnasieingenjör 
med många års arbetslivserfarenhet Du är en person 
som både kan ta egna initiativ och har lätt för att samar
beta. Vi förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska 
såväl skriftligt som muntligt då arbetet innebär mycket 
kontakter både inom och utom enheten. 

Kontakta: Anders Eriksson, 08-721 74 05, änders, enks-
son@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, 06-721 67 08, 
cedlia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: K99114 
PRODUKTCHEFER, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
cv.energy@eka.ericssortse. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product Manager -
Security and Fraud 
VvJtNn BMOC we are responsible for Strategic Product 
Management at the Product UnitCSSWe need a pro
duct manager who can take the total responsibility for 
Security, Fraud and Authentication, which is today, a 
key area in die CSM system. The Product Manager will 
work with defining requirements and securing a migra
tion path from CSM to the third generation system 
UMTS. 

• You will be responsible for the area during the life 
cycle in accordance with set profitability goals. You will 
for instance analyse operator's need and translate these 
to commercial product offerings and keep the market 

and sales organisation with the information needed for 
a successful market launch. You will have contacts with 
several different parts within Ericsson: systems manage
ment design, marketing and sales, product manage
ment local companies etc 

The required expertise and skills are: Business ori
ented and result oriented. At least 3 years experience 
working with related areas (either technical or econo
my/marketing). Good communication skills. M.Sc, B.Sc 
or comparable experience. The person we are looking 
for is self-motivated, ambitious, out-going and mature. 

Contact Peter Johansson, +46 8 757 3453, peter.jo-
hansson@era.ericsson.se. Application: IN 184, Product 
Manager-Security and Fraud, Ericsson Radio Systems AB, 
LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. CSM 
OPERATION & MANACEMENT. KISTA 

Manager Strategic 
Product Management 
Product Unit BSS is responsible for the global develop
ment and profitability of the CSM Base Station System 
and CSM Operation and Maintenance.Strategic Product 
Management CSM OSM-have the full live-cycle respon
sibility of CSM OSS, Ericsson's network element mana
gement system for the CSM network sold to over 100 
customers in 50 counties. Our next generation system 
will combine the management of the CSM as well as 
the UTRAN WCDMA network elements. Due to the natu
re of our mission we work highly cross-organisationally 
to align strategies with other Product Units and to im
prove our understanding of future opportunities. 

• We are now looking for a manager to lead our team 
of 10 product managers. In this challenging position you 
will deal with all the issues of Product Management: 
Product strategies. Requirements on products. Custo
mer business cases. Product plans and programs. Early 
marketing towards our local companiesTo be able to ta
ke on this responsibility, you should have several years 
of background of O&M and network management as 
well as experiences in managing a challenging task pre
ferably from earlier assignments in design and as a mar
ket representative (LPM).Your understanding of our 
customer needs in the area of network management as 
well as sound knowledge of modem software technolo
gies lets you take the lead role in this area. 

If you are a highly motivated, driving person with ex
cellent interpersonal and communication skills, this is 
your career opportunity to have an impact on the future! 
Stefan Spaar, who has been on a contract with us, is 
currently managing the group but will be leaving us ear
ly next year. The intention is to have you coming in be
fore Stefan goes back to Germany in order to have a 
smooth hand over. 

Contact John Montgomery, +46 8 764 1767, 
john.montgomery@era.ericsson.se, Stefan Spaar, +46 8 
757 1875, stefan.spaar@era.eric550n.se, Benita Nilsson, 
Human Resources, +46 8 757 1914, 
benita.nilsson@era.ericsson.se. Application: Manager 
Strategic Product Management Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
ker5trn.almblad@era.ericss0n.se-

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Manager -
Charging Billing & Ace 
Within BMOC we are responsible for Strategic Product 
Management at the Product Unit CSS. Charging Ac
counting and Billing is core network functionality within 
CSM and the third generation system UMTS. New appli
cations and services such as new CSM services, Prepaid 
services and other coming services opens a lot of chal
lenges to the area of Charging Accounting and Billing. 
We need a product manager who can take the respon
sibility for CSS Charging Accounting and Billing area. 

• The Product Manager will work with defining the 
UMTS requirements and securing a migration path from 
GSM to UMTS. You will be responsible for area during 
the life cycle in accordance with set profitability goals. 
You will for instance analyze operator's need and trans
late these to commercial product offerings and keep the 
market and sales organization with the information nee
ded for a successful market launch. You will have con
tacts with several different parts within Ericsson: 
systems management design, marketing and sales, pro
duct management local companies etc 

The required expertise and skills are: Business ori
ented and result oriented. At least 3 years experience 
working wfth related areas (either technical or econo
my/marketing). Good communication skills M.Sc, B.Sc 
or comparable experience. The person we are looking 
for is self-motivated, ambitious, out-going and mature. 

Contact Peter Johansson, +46 8 757 3453, peter.jo-
hansson@era.ericsson.se. Application: IN 183, Product 
Manager-Charging Billing & Ace Ericsson Radio Systems 
AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Manager - Node design 
Our core products today are the MSC, BSC and CSP 
(HtR and IN) order objects. They are developed in coo
peration with the Strategic Product Managers, SPM, the 
Node Production Centers in Katrineholm and Ös
tersund, Implementation Services-LVZ, Logistics Mana
gement LVT/L, and Spare Parts, LY We are responsible 
for creating, releasing and maintaining the products in 
PRIM and PCAT. 

• 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 
coordination in our projects and being responsible for: 
product substitution, main interface towards the suppli
er organisations in technical issues, i.e. how to configure 
new products, etc Today it is mainly UAB and ACC. main 
interface 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, henrikhass-
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 close 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 
improvements in our GSM projects and deploy ISP avai
lable enablers into the market. 

We think you have experience of AXE and preferably 
GSM systems. Project and/or system management ex
perience is an advantage. 

Contact Fred Ersson, 08-404 8263, 
fred.ersson@era.ericsson.se. Application: ISP-Co-ordina
tor GSM Systems, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-

lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Management 
iPulse AV-1/99 
77ie Product Unit Mobile Internet Applications is a newly 
created Product Unit within the Network Operator Seg
ment Our mission is to form and execute the Ericsson 
Wireless Internet application strategy to establish Erics
son in the leading position in this niche. We focus on 
close co-operation with our customers, to define, deve
lop, sell and supply wireless IP applications and 
enablersiPulse is an Ericsson product developed in clo
se co-operation with 0Z.COM, an Icelandic company 
with headquarters in Boston and offies in Reykavik and 
Stockholm. iPulse will enable current and future custo
mers 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 chan
ging environment with short lead times and many chal
lenges. 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, business intelligence, product and pricing stra
tegies. You will also participate in exhibitions and custo
mer meetings, partnering, internally and externally. This 
job offers a lot of contacts, both internally and exter
nally. Travelling will also be necessary since many of the
se contacts ae inemational. 

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 
several smaller projects at the same time and you are 
driven by results. You are able to see the big picture and 
focus on time. Working wfth others is something you 
appreciate, but you are not afraid to question opinions 
where you do not agree. 

The position is located in Älvsjö. Please send your ap
plication no later than October 31, 1999. 

Contact Björn Johansson, Product Manager, +46 8 719 
1295, bjorn.w.johansson@etx.ericsson.se, Linda Schang, 
Human Resources, +46 8 404 2348, 
linda.schang@ewi.ericsson.se. Application: Product Ma
nagement iPulse AV-1/99, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/AV/HS Britt-Marie Olsson, PU Wireless Internet 
Applications, britt-marie.olsson@ewi.ericsson.se. 

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

Ericsson Infotech has recently been assigned the total 
responsibility of Signalling System No. 7 on open plat
forms within Ericsson. This means that we will be re
sponsible for the signalling system on all new Ericsson 
platforms for the telecom market We wilt also take an 
active part in standardisation concerning future signal
ling within telecom network. We are really proud of this 
responsibility, and we need a lot more resources to fulfil 
our obligations The Signalling System No. 7 protocol is 
the most commonly used protocol for data interconnec
tion in telecommunications networks. Ericsson Infotech's 
Portable Signalling System No. 7 comprises a wide 
range of software, communication boards and services. 
Our new responsibility means that we will also procure 
Software and Hardware from external vendors in order 
to offer our customers the best possible solutions for 
each application. 

• Signalling System No.7 is developed for standards 
adopted in Europe ITU, USA ANSI and Japan TTC with 
application protocols for voice, mobile data and intelli
gent networks. It is intended for Computer vendors, 
System Integrators, Network Operators and Equipment 
Manufacturers, who need to interconnect wfth telecom 
networks. Typical solution areas are: Voice processing 
Text messaging GSM (SMSC, HLR, AUC, EIR...) IN (SDP, 
SCP...) Examples of the open platforms within Ericsson 
that we are working wfth are: WPP (GPRS) Cello (WCD
MA) TelORB (Service node platform) 

To strengthen our organisation we are looking for a 
Technical Product Manager SS7 

We are looking for a person who can take on the pro
duct responsibility for the SS7 solution for one of the 
major system platforms used within Ericsson. As a 
technical product manager you will work wfth product 
strategies, control and follow up of product decisions 
over the whole product life cycle, from business oppor
tunity tracing, product provisioning until product phase 
out You will work in close contact wfth suppliers, pro
duct development groups, wfth marketing and sales 
groups, and wfth the operations group. The work entails 
customer presentations, domestic and international 
contacts and travelling. 

You have an academic degree and at least 5 years 
working experience. A good knowledge in signalling 
and/or data communication and experience design in 
open systems b preferred. You are interested in working 
with product issues from both a technical and business 
perspective. We will pay high attention to your personal 
abilities and your interest in personal development in 
an informal and non-bureaucratic environment 

Contact Nib Böjeryd, 054-294377, 
nib.bojeryd@ks.ericsson.se. Application: Technical Pro
duct Manager SS7, Ericsson Infotech AB, Human Resour
ces-Anne-Charlotte Runqvbt Box 1038, 651 15 Kar
lstad, Anne-Charlotte.Runqvist@ks.eric5son.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
KISTA 

Product Managers for 3 
Party UMTS Terminals 
Background: To enter the W-CDMA market operators 

must make large initial investments for licences and 
equipment In order to get pay back on the investments 
the operator must at the time of service in have termi
nals. The terminals should be of different categories 
with different applications Such terminals must be 
tested and verified with the base stations. Consequently 
the operators have required and asked Ericsson, in ad
dition to Ericsson's own terminals, guarantee availabili
ty of terminals of different categories with different ap
plications from different suppliers and guarantee the 
compatibility of the base station and the terminals. For 
these reasons Ericsson wants to discuss a dose co-ope
ration with 2-3 suppliers. Such a close co-operation in
cludes testing and verification of the temiinals with the 
base stations and, if request by the operator, make such 
suppliers' terminals available on the market with Erics
son base station and terminals The terminals shall be 
delivered under the supplier's trademark and the sup
plier shall handle all sales and service support 

Coal: To secure that verified UMTS terminals of diffe
rent categories are available on the market to support 
System Sales (SO). Support the system sales to opera
tors. To get access to 2-3 suppliers' terminals for lab-
arid tests. To secure that verification is done of the other 
suppliers terminals. 

• We believe you preferably meet the following criteria: 
You have a large interest and a good general experience 
of terminate and data products. Good communications 
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and business skills. Ability to work with Japanese and 
other nationalities terminal suppliers. You are an entre
preneur, willing to seek solutions both in negotiations 
with other terminal suppliers as well as in sales support 
to SO. Enjoy working in a networked organisation. 

Contact Göran Skyttvall, moble +46 70 540 33 76, go-
ran.skyttvall@ecs.ericsson.se, Yvonne Areflykt, Human 
Resources, +46 8 404 5178, yvonne.areflykt@ecs.erics-
son.se. Application: PRODUCT MANAGERS for 3 PARTY 
UMTS TERMINALS in KISTA, Ericsson Mobile Communi
cations AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, S-164 80 
STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Manager 
Imagine surfing on the beach~. Imagine surfing on the 
train...or in a café, or in your back garden... 

In fact, imagine being able to surf the web using a 
mobile computer just about anywhere, at speeds mat
ching and superseding those you have at home and in 
your office today. Always connected, always online! 
Ericsson is the world leader in Mobile Packet Data, and 
to advance our lead we are seeking people with skills in 
data communication and the Internet Protocol (IP) sui
te. The combination of mobility and data communica
tion is going to be one of the most important technolo
gies at the turn of the millennium. 

• We need people who can grasp the impact of the 
technology and can convey to others the content and 
consequences, both internally in Ericsson and to our 
customers. In order to make IP mobility come true, we 
need to influence the standards of IETF (Internet Engi
neering Task Force), ETSI (European Telecommunication 
Standardisation Institute), 3GPP, and TI PI. For this we 
are seeking Product Managers. 

If you wish to join a prosperous group and help us to 
achieve our goals, in a company were you will find po
tential and possibilities but still enjoy the feeling of a 
small office environment, please feel free to contact us 
to discuss the role in more detail. 

Contact: Joakim Wiklund, +46 8 404 91 46, 
joakim.p.wiklund@era.ericsson.se. Application: PRO

DUCT MANAGER, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LK/HS Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

PU-PSS looking for 
Management Team 
Members to Packet PDC!!! 
Poctef 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 
datacom capability to PDC giving the Japanese opera
tors possibility to launch datacom services such as In
ternet access. PDC is the Japanese digital second-gene
ration standard and the worids second largest standard 
after GSM with 50 million subscribers. PSS PPDC is a 
part of Product Unit Packet Switching Systems (PU-PSS). 

• The unit PSS PPDC is a small unit compared to 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 re
aching horn product and technical management to sup
ply. 

Because marry issues are complex, they will require 
the members to work closely together. Teamworking is 
the keyword. The unit has bottom line product responsi
bility. 

We are searching for a product manager, that can take 
on parts of the following reponsibilfbes: customer dialo
gue including tender and negotiation work, identifica
tion of business opportunities, product strategies, pro
duct plans, requirement coordination towards other 
Product Units and requirement definition towards PSS 
PPDC development projects (currently there is one that 
is about to start up). 

This is a senior role. Adequate profile: M.Sc degree or 
equivalent and 10 years of experience. Experience of 
product management datacom and commercial issues 

(pricing, negotiation and legal agreements). Leadership 
capabilities. 

Contact: Niklas Carlheim-Muller, Manager PPDC, +46 8 
757 14 01, +46 70 656 18 24, niklasxartheim-
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, 
Kl/ERAAK/HS Susanne Holmene, 164 80 STOCKHOLM, 
susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB. SUNDBYBERG 

Produktchef 
vill du jobba i den lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätverkslösningar. Vi 
erbjuder system och lösningar för terminering och 
skarvning i telekom- infokom och kraftnät 

• Avdelningen för Produktledning ingår i Marknadsdivi
sionen som ansvarar för försäljning och marknadsföring 
inom Ericsson Cables telekom produkter. Produktled
ningen är en nystartad avdelning som arbetar med pro
duktstrategier, kravpecifikationer pä produkter, produkt-
planer och program samt marknadslanseringar. 

Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede med alla 
förändringar som kommer av den "Nya Telecom vad
den" och behöver därför ett antal produktchefer som 
ansvarar för optoprodukterna inom området för trans
portnät eller accessnät/bredbandsnät samt för koppar
produkter som ingår dels i det fasta nätet och/eller det 
mobila. 

Arbetsuppgifterna kommer att variera från identifika
tion av nya produkter, styrning av befintligt sortiment till 
säljstöd, marknadsintroduktion av nya produkter, kon-
kurrentananrys, försäljning och lönsamhetsuppföljning 
etc Det är mycket viktigt att ha helikoptersyn och se vil
ka produkter som behövs för våra framtida nät och dä
rav dra slutsatser om vad och på vilket sätt vi behöver 
komplettera vår produktportfölj. Tjänsten innebär en del 
resande. 

Du bör ha en teknisk högskolebakgrund med tonvikt 
inom marknadsföring, alternativt civilekonom med tek
niskt gymnasium eftersom produktchefens roll är både 
strategisk och utåtriktad. Du skall ha lätt för att samarbe

ta, vara självständig och kunna ta egna initiativ. Du kom
mer även att fungera som projektledare och då är det 
bra om du ha ledarerfarenhet 

Om du red. i har kännedom om våra produkter är 
det värdefutStationeringsort är endera Sundbyberg el
ler Hudiksvall. 

f är av Dig så får Du veta med 

: Karin Nygård-Skalman, 0650-362 12, 
karin.n.skalman@eca.ericsson.se, Personal: Katrin Kopp, 
08-164 03 84, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Ansökan: 
Produktchef, Ericsson Cables AB, SL/ECA/N/HC Katrin 
Kopp, Landsvägen 66,172 87 Sundbyberg, 
katrin.kopp@eca.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörsöj-
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. Till 
produktenheten Power Systems, Product Management 
söker vi en 

Product Manager för 
produktsortimentet -48V 
Systems Platform Mini. 
• Du kommer att arbeta med global produktledning 
och ansvarar för produkten genom hela dess livscykel. 
Du driver en aktiv produktledning mot marknaden, ut
vecklingsprojekten samt mot produktion genom att vara 
verksam inom följande områden: Marknadskännedom. 
Kravspecifikationer. Lönsamhet Förvaltning. Avveckling. 
Dina kontaktytor är våra lokal kontaktpersoner runt om i 
världen, vår interna sälj och utvecklingsenhet 

Vi tror att Du som söker högskoleexamen inom teknik 
och marknadsföring eller motsvarande. 

Du är en person som tar egna initiativ och har lätt för 
att samarbeta. 

Vi förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska 
såväl skriftligt som muntligt 

Kontakta: Kjell Lövqvist, 08-721 65 87, 
kjell.lovqvist@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, per
sonal, 08-721 67 08, cecilia.soderstrom@eka. erics-

Vill du vara med i utvecklingen av 
tredje generationens mobiltelefonsystem? 

Vi på divisionen för basstationer i Mölndal söker fler 
medarbetare för att utveckla världsledande mobiltelefon
system till Japan. Divisionen urvecklar basstationer till 
tredje generations mobiltelefonsystem baserat på 
WCDMA standarden. 

Systemet som är bredbandigt möjliggör tjänster 
såsom överföring av levande bilder, nätsurfning med 
upp till 400 kbit/s och en bättre talkvalitet än GSM. 
Vår kund, NTT DoCoMo, planerar att ha världens 
första system i kommersiell drift år 2001. 

Vi utvecklar även avancerade radio- och signalbehand
lingsfunktioner som är gemensamma med Ericssons 
globala WCDMA produkt. 

Utvecklingen sker i en internationell atmosfär i nära 
samarbete med andra utvecklingscentra i Sverige, 
Tyskland, Holland och Japan. 

För att lyckas behöver vi bli fler! Vi erbjudet dig att 
arbeta med nya och tekniskt avancerade produkter i 
projekt som kommer att utgöra Ericssons framtida bas 
för mobiltelefonsystem. 

Du rycker om att jobba i snabba kundnära projekt 

där samarbetsförmåga, egna initiativ och kreativitet är 
nyckeln till framgång. 

Kontaktpersoner: 
• Programvaruutveckling: Klas Bengtsson, 

031-747 3888, klas.bengtsson@emw.ericsson.se 
• Signalbehandlingsutveckling: Lars Rönn, 

031-747 3021, lars.ronn@emw.ericsson.se 
• Hårdvaruutveckling: Anders Dyvermark, 

031-747 1240,anders.dyvermark@emw.ericssorLse 
• Radioutveckling: Björn Rudberg, 

031 -747 3630, bjorn.rudberg@emw.ericsson.se 
• Systemkonstruktion: Eric Landén, 031-747 2263, 

eric.landen@emw.ericsson.se och Hans Weibull 
031-747 3423, hans.weibull@emw.ericsson.se 

• Systemverifiering: Jan-Olof Johansson, 031 -747 65 30, 
jan-olof.johansson@emw.ericsson.se och Anders Frick, 
031-747 2277, anders.frick@emw.ericsson.se 

• Mönsterkortskonstruktion: Sune Wikström 
031-747 2971, sune.wikstrorn@emw.ericsson.se 

Fackliga företrädare för CF Agneta Groth, 031-747 3619 
och för SIF är Elisabeth Widenberg, 031-747 1525. 

Ansökan skickas till Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal & Organisation, 431 84 Mölndal, märk kuvert
et 99-176. Kontaktperson på personalavdelningen är 
Martin Läckström, 031-747 0738. 

Välkommen att besöka Ericsson Microwave Systems 
på www.ericsson.se/microwave. 

Make yourself heard. 
ERICSSON $ 
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son.se. Ansökan: K99098 PRODUCT MANAGER, Ericsson 
Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 
KISTA-STOCKHOLM, cv.energy@eka.erksson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknodsför 
strömförsärj-ningsutrustning, klimatsystem samt styr-
och övervakningssystem för data och telekommunika
tion. Produktenheten OEM Power ansvarar för kundspe
cifika strömförsörjningsprodukter och -system. Kunder
na finns i första hand inom Ericssonkoncernen. Produk
tenheten OEM Power, Product Management expanderar 
och w söker nu förstärkning med 

Två produktchefsassistenter 
• Tjänsten som produktchefsassistent innebär att ingå i 
produktledningen och stödja våra produktchefer. Dina 
arbetsuppgifter kommer att vara mycket varierande och 
bl a bestå av: Framtagning av produktrelaterad informa
tion. Teknisk support Tekniskt säljstöd mot marknadsor
ganisationerna. Utredningar och förslag på produktför
bättringar. 

Önskvärda kvalifikationer är högskoleexamen inom 
området elektronik eller mekanik, eller gymnasieingen
jör med några års erfarenhet Engelska behärskar du fly
tande i tal och skrift Du är en resultatorienterad och 
utåtriktad person som tycker om att arbeta i ett högt 
tempo, och att dokumentera det du gör. Utvecklings
möjligheterna för en person med framåtanda är mycket 
goda, både inom och utom vår produktenhet 

Kontakta: Anders Eriksson, 08-721 74 05, anderseriks-
son@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, 08-721 67 08, 
cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: K99106 
PRODUKTCHEFSASSISTENTER, Ericsson Components 
AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA-STOCK
HOLM, cv.energy@eka,ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product 
Management -
Data Communication 
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 very 
successful with our products. With a market share of 
40%, Ericsson is the dominant player on the market We 
are now looking for a Product Manager with responsibi
lity for Data Communication. 

• We offer you a challenging position where continuos 
competence development is a must to understand and 
drive the changes on the market The position contains 
opportunities to interact with our customers in discus
sing future requirements, but also to prepare and per
form market communication for the global market Ot
her typical tasks are to develop product strategies, initia
te and follow up new development in collaboration 
wfth the System Management and design organisation, 
to create business cases and to interact with other Pro
duct Units within CSM System. The activities will contain 
a certain amount of travel. 

To be able to take on this responsibility, you should 
preferably have a 3-5 years background within system 
management design, or product management A solid 
technical understanding of the CSM system is necessary, 
preferably also in combination with radio network expe
riences and a good understanding of the datacom 
world. You must be interested in understanding the dy
namics in business and marketing. International experi
ence is an additional qualification and you should be 
used to take initiative and to drive activities. 

Contact Ulf Nornolm, +46 8 585 30350, 
urf.norholm@era.erksson.se, Benita Nilsson, +46 8 757 
1914, benita.nilsson@era.ericsson.se. Application: STRA
TEGIC PRODUCT MANAGEMENT-DATA COMMUNICA
TION, Ericsson Radio Systems AB, IV/HS, Kerstin Almb-
lad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Project Manager, PSS 
Product Croup UMTS Packet Switching Systems has the 
mission to provide proKtableand competitive UMTS 
pocket switchingproducts to mobile operators all over 
theworld. The unit has a bottom line productresponsibi-
Sty and consists of productmanogement, system mana
gement and designdepartments. UMTS PSS is about 
bringingtogether two of the most exciting and fast 
growing areas of technology: wireless communication 
and internet-based services. 

• We are looking for you who are interested inleading 
the developers of the packet data nodefor UMTS in the 
areas: Mobility ManagementOperation and Maintenan
ce, Charging, and Multimedia Servkes. The project team 
consistsof about 15 people and will grow as the project-
proceeds. We have a dose co-operation wfthanother 30 
people working in Gothenburg. We need a project ma

nager who can inspire and steer the activities towards 
the customer needs. IBs a challenging task where you 
will work with a project with very short Time To Market 
together wfth experienced people from all parts ofErics-
son. The team consists of a good mixtureof men and 
women at a variety of ages. 

You need to be driving and organised. In addition.you 
need to have knowledge of Ericsson project manage
ment techniques and experience of large development 
projects is required. You are also flexible and able to co
ordinate work at severalgeographicalfy distributed loca
tions. If you haveknowledge about datacom in general 
and specifically GPRS it is a great advantage. 

Contact: Pär Sörme, +46 8 757 14 83, 
par.sorme@era.ericsson.se, Karin Svingby, +46 8 757 01 
87, karin.svingby@era.ericsson.se, Bo Danielsen, Human 
Resources, +46 8 404 81 67, bo.danielsen@era.erics-
son.se. Application: Project Manager, PSS (ref.nr. 315), 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LK/HS Susanne Hol-
mene, 164 80 KISTA, susanne.holmene@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Network Design & 
Performance Improvement 
Services 
Vår enhet ansvarar för att utveckla, förvalta och styra 
tjånsteportföljen inom området Network Design & Per
formance Improvement (ND/NPI). Det är viktigt att ut
budet i portföljen är attraktivt för våra kunder, lönsamt 
för Ericsson, samt lätt att sälja & leverera för vår globala 
organisation.Enheten är ett resultat av en sammanslag
ning av verksamheten inom CSM, TDMA och Wireline. 
Fortsatt sammanslagning med lika verksamhet inom 
andra affärsenheter är under diskussion och planering. 
Vi rapporterar Ull BU Ericsson Services/SPU Telecom 
Management Solutions, men tillhör linjemässigt BMOC. 
Vi håller för närvarande bil i Kista. 

• Enheten (ERA/LVR/X) består av 7 personer med vari
erande kompetensprofil. Vi behöver nu förstärka vår en
het med två personer/profiler. Tools: Inriktningen på ar
betet blir att hantera alla frågor kring verktyg för planer
ing & optimering av nät dvs de Tools som vår globala 
organisation använder vid leverans av tjänster. Detta in
nebär att ta hand om vertyg som inte ingår i TEMS-fa-
miljen (vilka hanteras av QIS), samt ko-ordinering mot 
QIS och Services. Datacom: Inriktningen på arbetet blir 
att hantera tjänster för datanät Arbetet kommer initiellt 
att bedrivas hos DNIP i Nacka Strand, där kärnan av 
kompetens inom detta område finns. 

VI tror att du har en bakgrund inom ND/NPI samt ge
digen Ericsson-kännedom. Det är viktigt att du är drivan
de, kundorienterad och affärsinriktad. Du måste även 
obehindrat behärska engelska i tal & skrift Erfarenhet av 
projekt- eller produktledning är meriterande. 

Kontakta: Ola Pettersson, 070-584 8121, ola.petters-
son@era.erksson.se, Maria Pousette, Personalfrågor, 08-
5853 4501, maria.pousette@era.ericsson.se. Ansökan: 
NETWORK DESIGN & PERFORMANCE IMPROVEMENT 
SERVICES, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Al-
mblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstjn.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA 
STRAND 

Services Brokers -
New Technology Services 
We are looking for a few good people: New Technology 
Services is a shared product unit (SPU) within Ericsson 
Services. Serviceability Management is a newly 
established unit within SPU New Technology Services 
and is working with the TTM flow. The focus is on custo
mer services aspects within development projects, pro
ject leaders for tests, field trials and FOA as well as on 
solutions SPU New Technology Services works with the 
integration of datacom products (ATM switches, access
and giga-routers, IP telephony) into ATM or IP networks 
as well as other new products or systems (GPRS, UMTS 
etc) 

• We need to strengthen our organisation wfth initially 
three more Servkes BrokersServices Brokers are per
sons that are the interface between customer servkes 
and the Product Units when it comes to introduction of 
new products-releases into our base of supported pro
ducts in general availability (GA) status. You will keep us 
updated on product plans for new products and new re
leases of products. 

You will be responsible for co-ordination and imple
mentation of Time To Market (TTM), Time To Customer 
(TIC) and Time Wrth Customer (TYVC) activities, to make 
sure that we are prepared to provide customer services 
from release date. 

You will work wfth product managers and project 
mangers from the Product Units, as well as wfth our re
source owners and servke providers within SPU New 
Technology Servkes and other Ericsson Services SPUs. 
In some cases you will work as a project leader for 
customer servkes aspects within a total project You will 
also be a member of the total project steering group. 

Two of the services brokers should preferably come 
from and work in the USA. 

A suitable background for this position is general 
knowledge of datacom products and experience of wor
king as a project manger. You are structured, you like to 
communicate wfth other people, you are comfortable in 
speaking English and you are a person who easily takes 
initiatives. 

You will have extensive authority and responsibility.il 
this position sounds like you, please contact usIEariy 
2000 we will move to new offices at HF- we are now to 
be found in NA.Applications should be sent before Oc
tober 15. 

If you forward your application by E-mail, please also 
send a copy to stefan.flodberg@etx.erksson.se. 

Contact: Stefan Flodberg (SPU Technology Services-
Serviceability Management), +46 8 42 20667, 
stefan.flodberg@etx.ericsson.se, Jesper Smith (Human 
Resources), +46 8 42 21798, 
jesper.smfth@ericsson.com. Application: SERVICE BRO
KERS-ERA, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H Sfw-Britt 
Johansson, 131 89 Stockholm, sfw-
brittjohansson@etxericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Ready for something new? Do you want to: have close 
contacts with Supply as well as Marketing S Sales of 
Implementation services, as well as related product ma
nagers in Product Units and Ericsson Services, be able 
to develop your interpersonal skills and build valuable 
relationships, develop your knowledge of the next ge
neration Switching Systems, influence Implementation 
Semces strategies for the future, join a good team. 
Then you're invited to apply for several: 

Switch Site Implementation 
services,for GSM, TDMA, 
UMTS and Wireline Systems 
• Some tasks/areas:. Service package development for 
new switching products (in GSM, TDMA, Wireline 
Systems, GPRS and UMTS). Translate requirements of 
new Switching products to Implementation services and 
vice versa. Develop and maintain reference prices, and 
pricing guidelines, as well as 2nd line tender support to 
project- and price managers. Presentations at internal 
seminars, both for Marketing and Operations. Involve
ment in improvement programs towards operations 
units of local companies wfth regards to Lead-time, Qu
ality, and Cost of Implementation. 

As a candidate for this position you should be able to 
work in teams as well as independently. Good knowled
ge in English is required and experience as a project-
and/or line manager, as well as implementation experti
se is an advantage. 

Contact: Lars Hurt, +46 8 404 6859, lars.hutt@era.erics-
son.se, Edward Collin, +46 8 404 4594, edward.col-
lin@era.ericsson.se. Application: PRODUCT MANAGE
MENT POSITION, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product marketing 
and support - radio 
is a group at the Product Unit Radio Network Products 
(RNP) within the TDM Systems. The goal of the group is 
to support and interface our local companies with 
technical radio related issues. We work in an internatio
nal environment from our base in product management 
towards both our customers and local companies. 

• As a member of the Product support of Radio 
network products' team you will be responsible for: 
Technical presentation to local companies and custo
mers. Technical Tender support Technical description to 
our Radio Network Products. Inform the customers 
about the best ways of using the hardware and software 
in their system. 

To be successful in this position you should be able to 
see the business opportunities in different technical so
lutions, enjoy to travel and to talk to both big and small 
audiences. It is of great importance that you can present 
a winning solution to our customers and to understand 
their technical needs and problems. 

You should be an independent creative and seff mo
tivated person wfth initiative, ready to take responsibility 
for you own work. 

Your presentation, listening and learning skills will gi
ve you a great opportunity to understand the customer 
needs and present them a solution. 

We believe that you have a degree in Engineering or 
corresponding an have experience from the telecom 
world. 

Contact: Johan Brännmark, 08-404 77 53, johan.brann-
mark@era.ericsson.se, Magnus Nielsen, 08-404 45 62, 
magnus.nielsen@era.ericsson.se. Application: Product 
Marketing and Support-Radio, Ericsson Radio Systems 
AB, AH/HS Elisabet Grahl. 164 80 STOCKHOLM, elisa-
betgrahl@era.erkssoase. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
KISTA 

R&D Product Manager 
Ericsson Mobile Communications AB är idag världsle
dande inom mobiltelefon! och är just inne i ett mycket 
spännande skede. Framtiden kommer att erbjuda nya 
spännande utmaningar både för företaget och för de 
personer som jobbar hos oss. Vi söker nu kvalificerade 
medarbetare till vår Product Maintenances enhet inom 
Product Development Smartphones and Speciality Pho
nes i Kista. Produkter vi idag arbetar med och utvecklar 
är exempelvis PC-telefonen GC-25 och Smartphonen 
R380. 

• Arbetet innebär att vara R&D:s konstruktionsägare för 
våra produkter under deras livscykel. Du ansvarar för ut
vecklingen av den högsta strukturella nivån och under
hållsmiljön. Du fungerar även som projektledare och 
produktingenjör när produkten i underhållsfasen föräd
las med avseende på kostnad och kvalitet En stor del av 
arbetet utförs i det spännande och lärorika gränssnittet 
mellan SW/HW-design, produktion, marknad och Global 
Customer Support ända från förstudie till produktutfas-
ning. Arbetsinnehållet kan också delvis formas utifrån 
dina egna erfarenheter och önskemål. 

Du bör ha högskolekompetens exempelvis civil- eller 
högskoleingenjör men erfarenhet inom området klassas 
mycket högt Som person är du utåtriktad och drivande 
samt har lätt för att jobba både i grupp och enskilt Tve
ka inte utan hör av dig snarast! 

Kontakta: Mimmi A. Jansson, 08-404 37 99, 
mimmi.a.jansson@ecs.ericsson.se, Ingemar Berling, 08-
508 77 285, ingemar.berling@ecs.ericsson.se. Ansökan: 
R&D PRODUCT MANAGER, Ericsson Mobile Communica
tions AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 STOCK
HOLM, gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Strategic Product Manager 
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 worlds wireless subscribers are served by TDMA 
systems. 

• We want you to be a member of a highly skilled and 
motivated team responsible for Ericsson's core busi
ness. Within the Business Management department at 
PU-RNP, Product Management are responsible for the 
availability of competitive and profitable Radio Network 
Products for the CMS 8800 system. As a Strategic Pro
duct Manager you will be responsible for one or several 
product areas securing that Business Opportunities are 
fully analysed and potentially commercialized. 

This includes; Identify and validate opportunities, de
fine business-, market- and product strategies, initiate 
and drive internal Ericsson projects as well as agree
ments with external vendors. The offerings shall be 
commercialized and the success at our markets secured. 
The Product Area responsibility also includes portfolio 
management securing that the existing product mix in 
the portfolio is competetive and profitable. 

As a Strategic Product Manager you will also act as an 
orderer for large development projects securing that the 
RNP content of the CMS 8800 releases are in line with 
our plans and strategies. 

Your work will be characterized by a strong business 
perspective. Since you will drive one or several product 
areas wfth several people and units involved you need 
good communication skills. You will also work wfth fi
nancial analysis and business cases. You will make 
things happen! You have a University degree in Business 
and/or Engineering and knowledge and experience in 
Wireless Technologhy. Market understanding and experi
ence is necessary. Join us for a challenging and rewar
ding job! 

Contact: Peter Hjorth, 08-404 7607, 
peter.hjorth@era.ericsson.se. Application: Strategic Pro
duct Manager, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisa
bet Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.erics-
son.se 

ERICSSON COMMUNICATIONS AB, LUND 

Till vår enhet Product HVM i Lund söker vi en 

Projektledare 
• Du kommer att ansvara för produkter efter MS7. Det
ta innebär att initiera produktändringar, driva produktä-
ndringsprojekt samt återmata erfarenheter till utveck
lingsprojekten. Vidare kommer Du att ge support på frå
gor kring produkten från logistik, produktion, kundservi
ce, produktledning och produktutveckling. 

Din bakgrund är mellan- eller civilingenjör med erfa
renhet av projektledning i tillverkande industri. Som per
son är Du drivande, flexibel och lyhörd. I Din kommuni
kation använder Du obehindrat engelska i tal och skrift 
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Kontakta: Gunilla Elmenius, 046-19 34 11, gunilla.el-
menius@ecs.ericsson.se. Ansökan: Projektledare Pro
duct HVM, Ericsson Communications AB, Personalenhe
ten, 221 83 LUND 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare -
Digital Radio ASK 
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred 
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksam
ma inom radioaccess system för trådlös telefoni, 
basstationer, antennära produkter och transmis
sionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvudde
len av vår verksamhet finns i Kista och vi är idag cirka 
1400 anställda. MCT (Multi Corner Transceiver) Design 
är en produktutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Ac
cess AB. Vår uppgift är att utveckla, vidareutveckla och 
förvalta Multi Carrier tekniken för radiobasstationer in
om Ericsson. Vår produktutveckling baseras på senaste 
rön i form av nya teorier och teknologier inom radioom
rådet 

• I vår uppgift ingår också att tillsammans med Erics
sons forskningsenheter inom radioområdet testa och 
verifiera nya tekniker, teknologier, komponenter och 
metoder. MCT Design består idag av ca 80 personer 
som är lokaliserade i Kista. VI befinner oss nu i etabler-
ingsfasen för ett produktutvecklingsprojekt 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-
menteras i digitala ASICs. Du är civilingenjör med erfa
renhet av ASIC-utveckling samt tidigare erfarenhet av 
projektledning. Som person är du målinriktad och har 
goda ledaregenskaper. Du har också lätt för att samar
beta med andra. 

Kontakta: Rolf Ahlin, 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, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 
STOCKHOLM, christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

med andra projektledare inom huvudprojektet och hu
vudprojektledningen 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 me
rit. För ovanstående tjänst är det viktigt att du är öppen, 
flexibel och tycker om att arbeta i en växande organisa
tion. Erfarenhet av design/projektledning inom Tele-
com/Datacom eller kunskap om GSM är en merit Myck
et 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, 
PROJEKTLEDARE, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS 
Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.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 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericssson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät För dig som 
jobbat som inköpare och vill få ett mer övergripande 
ansvar inom detta område, kan det här vara en ny ut
maning. 

• Arbetet innebär ansvar för projektledning och inköp
sfrågor i samband med extern produktionsutlägg av våra 
produkter. Vidare är du ansvarig för att utarbeta, utveck
la 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 mot
svarande och har utbildning inom inköpsområdet Du 
har bred erfarenhet av inköpsarbete och goda kunska
per i engelska. Som person är du utåtriktad, strukture
rad, drivande, analytisk och resuftatinriktad. 

Kontakta: Lennart Bergqvist, 08-404 22 07, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Projektleda
re/Inköpare, Ericsson Radio Access AB, Kl/RSA/HPS 
Cicki Mattsson, Box 11,164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

New Test Unit At Core BSS ERICSSON COMMUNICATIONS AB, LUND 

Project Manager 
PR & Events - Bluetooth 

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 JAVAWe are now star
ting up a new unit for Integration & Verification. The 
unit will be responsible for testing of the new RNS node 
developed at LV/B, and will manage the system integra
tion 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 ob
ject 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.almblad@era.eficsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av 
funktioner i Ericssons GSM-system. Arbetet ufårs 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. 

Projektledare inom 
systemutveckling 
• Vi kommer under hösten att starta upp enhetens 
nästa projekt I projektet kommer vi att utveckla funktio
ner för GSM/UMTS i framför allt HLR-noden och 
MSC/VLR-noden. 

Som projektledare kommer du att få leda projektet 
från förstudie till funktionsprovning. Till din hjälp har du 
en projektstab bestående av designteamledare, funk-
tionprovningsledare, teknisk koordinator och kvali-
tetskoordinator. Våra projekt följer PROPS-modellen. Du 
kommer också att få tillfälle till internationella kontakter 

• To our department Marketing & Support within the 
PU Bluetooth organisation, we are looking for a Project 
Manager in PR, events and sponsoring. You will manage 
the marketing perspective in all external and internal 
marketing oriented seminars, SIG events and tra
deshows as applies to Ericsson's Bluetooth solutions 
and technology. You will also formulate and implement 
PR plans and be responsible for contacts with external 
PR specialists. 

An important part of your job is to build up and main
tain a network and relations with relevant media, from 
printed press to television. In this PR role, you must be 
able to write press releases and certain articles on short 
notice. Other responsibilities are to formulate and upda
te the sponsoring plan, evaluate and recommend sui
table sponsoring activities. You will also be the Ericsson 
Bluetooth specialist in English and review pieces to ma
ke sure proper English is used and the key messages are 
maintained. 

For this position, we expect you to have long, docu
mented experience with similar tasks in both business-
to-business and consumer products. You have the abili
ty to work independently in a flexible manner, and often 
under stress. Furthermore, you are creative and have the 
ability to interact with people on different levels in a lar
ge organisation. 

Naturally, you must both speak and write English 
fluently. 

Contact: Christina Björkander, +46 46 232391 or +46 
705 432391, christina.bjorkander@ecs.ericsson.se. Ap
plication: Project Manager PR & Events-Bluetooth, Erics
son Communications AB, Human Resources Unit, 221 
83 LUND, maria.ryden@ecs.ericsson.se. 

ERICSSON COMMUNICATIONS AB, KUMLA 

Master Planning 
Spare Parts S 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 vh 
web-gränssnrtt och elektronisk handel på internet An
skaffning sker genom avrop direkt från leverantör eller 
via Ericssons monteringsfabriker. 

Då vi förändrar arbetssätt från ett fåtal centrala repa
rationsverkstäder till ett decentraliserat koncept med re
paration 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 produktions
planering samt kännedom om olika planeringsmetodi
ker såsom nettobehovsplanering och beställnings-
punktssystem. 

Erfarenhet och/eller stort intresse av projekt/objekt-
ledningsarbete värderas högt 

Du kommer att arbeta i en internationell verksamhet 
där en stor del av såväl muntlig som skriftlig kommuni
kation sker på engelska. 

Kontakta: Peter Ehn, 019-58 46 98, 070-531 9455, Pe-
ter.Ehn@ecs.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Communica
tions AB, CPAH Gwen Anderson, Box 901 692 29 KUM
LA, gwen.anderson@ecs.ericsson.se. 

BMHBHUHnHHHNHBBaTkTaTiiimaMHI 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Product manager; 
Standards & Regulations 
activities 
77>e 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 opera
ted by Internet Service Providers and Cellular operators. 
Our offer is both a radio access including radio base 
station s and PCMCIA terminals, and IP/Ethernet 
network solutions to make it a highly secure and ac
cess. 

• We are looking for a product manager to co-ordinate 
our efforts in the standards and regulations arena.Your 
will be responsible for setting the strategies and lead 
our efforts regarding our standards activities and regula
tory activities. You will ensure that the necessary techni
cal material is produced by our technical experts, and 
that our position is tactically well defended in internatio
nal fora. You will personally represent Ericsson at inter
national meetings where experience from tactical and 
political action is required to achieve desired results. 

We expect you to be highly qualified in setting strate
gic goals, and to convert these into results by lobbying 
towards and co-ordination of external parties. You 
should have the ability to act on Ericssons behalf against 
a wide variety of external parties like competing compa
nies, potential customers and radio spectrum regulators 
to achieve a regulatory environment that gives our pro
ducts sufficient competitive strength. 

Contact: Mikael Jonsson, 08-757 3626, 
mikael.jonsson@era.ericsson.se. Application: Product 
manager; Standards & Regulations activities, Ericsson 
Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Process Manager 
Component Engineering 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj-
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterade tjänster. 

• Vi söker en processansvarig komponentingenjör 
(Deltid). Som processansvarig komponentingenjör kom
mer vara delprocessägare för komponentteknik i TTM-
processen. 

Du kommer även som matrisfunktion inom hela K/H 
Sourcing, driva/leda förbättringsarbete avseende infor
mationsflöde, arbetsmetoder, processer, stödsystem 
(bl.a. komponentdelen i PDM) unika för komponenttek
nik. I ovanstående position rapporterar du till chefen för 
K/H men till ordinarie linjechef i övrigt 

Du kommer även delta i Sourcingledningsgruppen 
(men ej i H-ledningsgruppen). 

Arbetet kräver att du har en mellan- eller civilingenjör
sexamen inom el-tele. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av kompo
nentarbete eller elkonstruktion. Engelska behärskar du 
flytande i tal och skrift Som person har du förmåga att 
arbeta självständigt med en helhetssyn. För att klara job
bet måste du även ha lätt för att samarbeta och vara 
utåtriktad då största delen av jobbet består av kontakter 
med andra. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 63 90, 
Dag.Hassler@eka.ericsson.se, John Gustafsson, 08-721 
67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99109, Processmgr Component Engineering, Ericsson 
Components AB, Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin 
Engh, 164 81 STOCKHOLM, Cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Huvudprojektledare 
På produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar 
vi radionätet till tredje generationens mobiftelefoni-
system, baserat på WCDMA- och ATM-teknik Är du be
redd att anta utmaningen om 3G, kom till oss! Inom 
projektkontoret på denna produktenhet arbetar vi med 
huvudprojekt och kundprojekt Vi är mitt uppe i igång-
köming av våra kommersiella projekt och vi behöver nu 
nya medarbetare. 

• Du får ansvara för stora utvecklingsprojekt, omfattan
de både SW, HW, supply, verifiering samt FOA. Du har ti
digare erfarenhet av stora utvecklingsprojekt (300 per
soner), du är drivande, strukturerad, har helhetssyn 
samt är flexibel. 

Du har tidigare erfarenhet av projektledning, antingen 
utvecklingsprojekt eller kundprojekt Du är samarbetsvil
lig, drivande, prestigelös samt villig att resa en del. 

Ansökan: R/H 1274 

Kundprojektledare 
• Du får ansvar för något av våra första, strategiskt 
kommersiella systemutrullningar. Kundprojekten omfat
tar både teknik, supply och marknadsaspekter. Du får 
breda kontaktytor, både internt inom PUn och externt 
inom Ericsson koncernen. 

Du har tidigare erfarenhet av projektledning, antingen 
utvecklingsprojekt eller kundprojekt Du är samarbetsvil
lig, drivande, prestigelös samt villig att resa en del. 

Kontakta: Annelie Landqvist 08-404 68 51, annelie.lan-
dqvist@era.ericsson.se, Elisabeth Johansson, 08-404 25 
24, elisabeth.a.johansson@era.ericsson.se. Ansökan: 
R/H 1275, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Ing
er Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-
WRN@era.ericssoruse. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Projektledare, 
Integration & Verification 
MCT (Multi Carrier Transceiver) Design är en produktut
vecklingsenhet inom Ericsson Radio access AB. Vår upp
gift är att utveckla, vidareutveckla och förvalta Multi 
Carrier tekniken för 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 
forskningsenheter inom radioområdet testa och verifie
ra 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 produktutvecklingsprojekt av en Multi Carrier Tran
sceiver på uppdrag av affärsenheten BMOA. 

• Inom enheten System Design & Verification söker vi 
nu en projektledare som ska ansvara för systemintegra
tions- och verifieringsprojekt I arbetsuppgifterna ingår 
att skriva projektdokument delta i styr- och projektgrup
per samt rapportera och fatta projektbeslut. 

Du har teknisk högskoleutbildning eller motsvarande. 
Du har erfarenhet av systemintegrations- och verifier
ingsprojekt samt testmetoder inom H/W- och S/W 
system. Önskvärt är tidigare erfarenhet som team- eller 
objektledare. Som person är du målinriktad och har go
da ledaregenskaper. Du har också lätt för att samarbeta 
med andra. 

Kontakta: Björn Haraldson, 08-404 13 23, Pia Bolmg
ren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan: Pro
jektledare, Integration & Verification, Ericsson Radio Ac
cess AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11,164 93 
Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD 

Ericsson Infotech has recently been assigned the total 
responsibility of Signalling System No. 7 on open plat
forms within Ericsson. This means that we will be re
sponsible for the signalling system on all new Ericsson 
platforms for the telecom market We will also take an 
active part in standardisation concerning future signal
ling within telecom network We are really proud of this 
responsibility, and we need a lot more resources to fulfil 
our obligations. The Signalling System No. 7 protocol is 
the most commonly used protocol for data interconnec
tion in telecommunications networks. Ericsson Infotech's 
Portable Signalling System No. 7 comprises a wide 
range of software, communication boards and services. 

Our new responsibility means that we will also procu
re Software and Hardware from external vendors in or
der to offer our customers the best possible solutions for 
each application. Signalling System No.7is developed 
for standards adopted in Europe ITU, USA ANSI and Ja
pan TTC with application protocols for voice, data and 
intelligent networks. It is intended for Computer Ven

dors, System Integrators, Network 0\ 
ment Manufacturers, who need to ii 
lecom networks. Typical solution at 
Voice processing Text messaging 
AUC, EIR...) IN (SOP, SCP...) Examples 
forms within Ericsson that we are working with are: 
WPP (GPRS) Cello (WCDMA) TelORB (Service node plat
form) 

andEquip-
wfthte-
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open plat-
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To strengthen our organisation we are looking for a 

Project Manager 
• As a Project manager you will work with our product 
management and our development organisation to en
sure that our development projects reach their predeter
mined goals. The job includes tasks such as project 
planning, cost estimation, and project management in 
projects of varying scale, often including contacts with 
international customers and suppliers. 

You have an academic degree in computer sciences 
or electronics as well as a few years experience in 
system development or project management 

Contact Lars Ragnarsson, 054-29 48 71, tars.Ragnars-
son@ks.ericsson.se, Thomas Wemerheim, 054-29 46 
19, Thomas.Wernerheim@ks.ericsson.se. Application: 
Project Manager, Ericsson Infotech AB, Human Resour
ces-Anne-Charlotte Runqvist, Box 1038,651 15 Kar
lstad, Anrie-Charlotte.Runqvist@ks.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Enhetens ansvarsområde är projektledning för imple-
mentering av AXE-växlar i kundprojekt för mobiltelefon
system GSM, NMToch TACS. Vi söker en 

Projektledare 
• Ou skall arbeta med projektledning för implementer-
ing av AXE-växlar (switchingnoder) samt kringutrustning. 
Detta innebär att i samarbete med totalprojektledare i 
fält noggrannt planera interna och externa aktiviteter 
samt driva och följa upp fastställd plaoArbetet ger möj
lighet till kortare resor utomlands i samband med kund
möten och uppföljning av fältaktiviteter. Vi söker Dig 
som är gymnasieingenjör eller har teknisk utbildning 
från universitet eller högskola, och har erfarenhet av 
projektledning. 

Arbetet kräver att Du har erfarenhet av AXE, samt att 
Du har goda kunskaper i engelska. Övriga språk samt 
UNIX-kännedom är en merit Vi vill att Du skall kunna 
arbeta självständigt, att Du är flexibel och ansvarsfull 
samt har förmågan att motivera/leda andra. Kundpro
jekten varvas med metodikutvecklingsprojekt för imple
mentation- och integration av switchingnoderna i GSM 
systemen. 

Contact: Jan Brännström, +46 8 764 1041, 
jan.brannstrom@era.ericsson.se. Application: PROJEKT
LEDARE, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Alm
blad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Project Manager. 
GSM Product Development 
ERAARU 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 
projektledare. Våra projekt spänner över allt från syste
mering via design och venfiering till produktion, produk
tintroduktion 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, Hans.Lun-
dqvist@era.ericsson.se. Ansökan: Project Manager, GSM 
Product Development Ericsson Radio Systems AB, LR/H 
la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegardpetters-
son@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Marketing and Wireless e-solutions is a new Business 
Management unit within GSM systemsERA/LB shall uti
lize and strengthen Ericssons position by identifying 
needs and providing Wireless Internet Solutions that ac
celerate and broaden the use of wireless communica
tions for operators, organizations and consumemln 
doing so, we shall improve their performance, generate 
new opportunities, save time, and increase the possibili
ty to manage and enhance guality of life. 

Experienced 
Project Manager 
• Within ERA/LB we are now building up the Project 
Office. 

We are now looking for project managers who will ta
ke on the extremely tuf and exciting challenge of being 
fully responsible for planning, executing, following up 
and finishing all activities needed from a solution con
cept to Ready for Distribution (RFD). Our (ERA/LB/F Bu
siness Support) mission is to develop and deliver solu
tion packages for future Wireless e- and datacom solu
tions. 

The project manager shall mobilise and manage the 
skills and resources from various departments of the bu
siness 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 dedicated to, and skilled in, project ac
tivities that span from prospect to RFD. You will be: Pri
me interface to the customer Project Team. Able to set 
up the Cross Functional Team (CFT). A leader within the 
organisation, as well as externally. Responsible for ar
ranging pilot runs and demos. The decision maker. Put
ting requirements on the customer organisation. 

You should have several years of experience from 
GSM systems within Ericsson working as customer pro
ject 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, 
bengtwallin@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. Applica
tion: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa 
Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM, ewastranden-
dahl@era.ericsson.se. 
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ERICSSON COMPONENTS AB. KUNGENS 
KURVA 

Projektledare - OEM Power 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samtstyr-
och övervakningssystem för telekommunikation. Pro
duktenheten OEM Power expanderar och vi söker nu 
förstärkning med projektledare 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, des
sa är av varierande omfattning och varaktighet varför det 
ges goda möjligheter att utvecklas och anta nya utma
ningar. 

För att passa in i rollen som projektledare bör Du ha 
flera års erfarenhet av utvecklingsprojekt, ett gediget 
tekniskt kunnande och en förmåga att motivera Dina 
medarbetare. Din teoretiska bakgrund är lägst tekniskt 
gymnasium, gärna med kompletterande utbildning och 
Du bör ha goda kunskaper i engelska, både i tal och 
skrift Vi tror att Du är kreativ och finner okonventionella 
lösningar på utmanande arbetsuppgifter. 

Kontakta: Tomas Isaksson, 08-721 6262, tomas.isaks-
son@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, personal, 08-
721 6708, ceciliajoderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99046 PROJEKTLEDARE-OEM POWER, Ericsson Com
ponents AB, KK/EKA/K/P, 164 81 Kista, 
cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

IP based and AXE BSS 
System Verification 
Want to work 'hands-on' with today's moneymaker and 
future technologies? COME JOIN LVN/T! We are respon
sible for verification and maintenance of the BSS pro
duct in GSM. We are performing our verification and 
maintenance activities in Kista with a complete GSM 
Network 

• In the Classical BSS development projects we are re
sponsible for BSS Feature Test and BSS System Test 
during this time we have the customers here testing to
gether with us in the test lab. In the Core BSS develop
ment project we are responsible to integrate the new IP 
based BSC called RNS into the big network, called Core 
BSS. We need to strengthen our Project Management 
Team, and are looking for you how are interested to ta
ke a leading role when we go into the next generation 
of GSM-systems 

Project Manager 
• We are looking for the Project Manager who will h e 
ad our next BSS System Verification Project You have 
experience from Project Management preferable in the 
Verification field. GSM / BSS product knowledge is defi
nitely a plus, as well as experience from other networks. 

Assistant Project Manager 
• We are looking for an Assistant Project Manager. You 
will be responsible for the test analysis in a BSS System 
Verification Project and continue in the execution of the 
project as the deputy for the Project Manager. You will 
take leading-role in the analysis work but its positive if 
you also be part of the technical work during the test 

analyses. During the execution phase you will take care 
of all kind of project management issues. 

You have experience from System verification, Test 
Analyses and Project/Team management GSM / BSS 
product knowledge is definitely a plus, as well as experi
ence from other networks. 

Test Leader 
• We are looking for Test Leaders who will run a Test 
Team in BSS System Verification Projects. Your role will 
be to lead and support the team.You have experience 
from System verification. GSM / BSS product knowledge 
is definitely a plus, as well as experience from other 
networks. 

Contact: Ove Huh, +46 8 404 7267, ove.huft@era.erics-
son.se. Application: IP based and AXE BSS System Verifi
cation, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almb
lad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.erics-
son.se. 

ERICSSON COMMUNICATIONS AB, KISTA 

Project Manger 
for 3 party UMTS Terminals 
Background: To enter the W-CDMA market operators 
must make large initial investments for licences and 
equipment In order to get pay back on the investments 
the operator must at the time of service in have termi
nals. The terminals should be of different categories 
with different applications. Such terminals must be 
tested and verified with the base stations. Consequently 
the operators have required and asked Ericsson, in ad
dition to Ericsson's own terminals, guarantee availabili
ty of terminals of different categories with different ap
plications from different suppliers and guarantee the 
compatibility of the base station and the terminals. 

• For these reasons Ericsson wants to discuss a close 
co-operation with 2-3 suppliers. Such a dose co-opera
tion includes testing and verification of the terminals 
with the base stations and, if request by the operator, 
make such suppliers' terminals available on the market 
with Ericsson base station and terminals. The terminals 
shall be delivered under the supplier's trademark and 
the supplier shall handle all sales and service support 

Goal: To secure that verified UMTS terminals of diffe
rent categories are available on the market to support 
System Sales (SO). Support the system sales to opera
tors. To get access to 2-3 suppliers'terminals for lab- and 
tests. To secure that verification is done of the other 
suppliers'terminals. 

We believe you preferably meet the following criteria: 
Experience to handle technical and commercial projects. 
Ability to work with Japanese and other nationalities ter
minal suppliers. Good communication and business 
skills You have a large interest and a general experience 
of terminals and data products. 

Contact: Göran Skyttvall, +46 70 540 33 76, göranskytt-
vall@ecs.ericsson.se, Yvonne Areflykt, HR, +46 8 404 
5178, yvonne.areftvkt@ecs.ericsson.se. Application: 
PROJECT MANAGER for 3 PARTY UMTS TERMINALS in 
KISTA, Ericsson Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn 
Sahlberg, S-164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Project Managers 
Our project office for Radio Base Station development is 
responsible to manage the development of the radio 
base station for the third generation WCDMA telephone 
system. Our projects are large, multicultural and spread 
over different sites and countries. 

We are now looking for project managers for our de
velopment projects. 

• You should have a backgrond from hardware pro
jects, preferable radio base station development and 
long experience as project/line manager. 

The project office that is part of Product Unit Wide
band Radio Networks is responsible for project manage
ment project support, economy and internal communi
cations. 

Contact: Olle Sigward, 08-585 34 347, 
olle.sigward@era.ericsson.se. Application: R/H 1257, 
Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren, SE-
164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Total project manager 
Ericsson plays an important part of Japan's determina
tion to be a leader in the future of communications. Bu
siness unit Japan is developing the world's second lar
gest digital phone system to meet the requirements of 
The New Telecom World. Japan will also be the first 
country to introduce third generation communications 
systems where Ericsson will be a leading partner as 
well! In the years to come we will see totally new ways 
of how to use communications. Many novelties have al
ready become commercial successes in Japan. Our vi

sion is to be a preferred partner for our customers in 
providing total cellular solutions. This requires us to de
velop the CMS 30 product and to incorporate new func
tions and applications. 

• The total project manager is at the center of this pro
cess. You will be leading a CMS30 development project 
from early idea to release and customer implementa
tion. The projects involve development activities at de
velopment 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 quali
ty product to the customer. You will have good use of 
your excellent leadership and communication skills, 
your sound technical understanding and your experien
ce from previous project management work. And you 
will have a lot of fun! Join us! 

Contact: Björn Dellås, +46 8 404 81 44, 
Bjorn.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. SUNDBYBERG 

Projektkoordinator 
Supply Unit Swhhcing(ERA/IYT/0) tillhör produktenhe
ten Base Station Systems och ansvarar för leveranser 
avAXE-produkter till GSM, NMToch TACS över hela 
världen. Visionen för SU-AXE är att uppnå kompletta le
veranser av AXE till site, dvs hårdvara, mjukvara, kun
dproduktinformation och implementationstiänster, med 
höga krav på både ledtid och leveransprecision. 

NCT tillhör SU switching och vår uppgift på NCT är att 
nodprova AXE-stationer för det mobila nätet Vi arbetar i 
en dynamisk miljö. 

• Vi söker nu en projektkoordinator till Planning & Con
trol som idag består av 3 personer. Gruppen arbetar i 
huvudsak med att upprätta tidsplaner och kostnadskal
kyler samt att koordinera aktiviteter för bl.a. förladdning 
och test av AXE-växlar, installationer på kundens site 
samt externkabelproduktion. 

Du är drivande, kan motivera andra och vågar komma 
med nya idéer. Du måste vara flexibel och kunna ha 
många bollar i luften samtidigt Eftersom Du kommer 
att vara vår kontakt ut mot våra kunder ser vi att Du som 
söker tjänsten är utåtriktad och har lätt för att få kontakt 
med andra människor. VI vill också att Du behärskar 
engelska i tal och skrift Kunskap om AXE och projekt
ledning är meriterande. 

Kontakta: Johan Kristiansson, 08-585 34676, johan.kri-
stiansson@era.ericsson.se. Ansökan: Projektkoordinator, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektledare för metoder 
och verktyg 
Vår produktenhet PU-WRN utvecklar nya system och 
produkter för Ericssons framtida bredbandiga mobilte-
lefonisystem baserade på WCDMA. Vi eftersträvar att 
använda den senaste och mest effektiva tekniken vad 
gäller metoder och verktyg i vår konstruktionsmiljö. Då 
vår verksamhet expanderar snabbt, behöver vi snarast 
förstärka vår avdening för Metoder och Verktyg (M&V). 

• Vi söker därför en projektledare som ska ansvara för 
planering, genomförande och uppföljning av M&V pro
jekt inom enheten för utveckling av radiobasstationer 
(RBS). I arbetsuppgifterna ingår också att koordinera 
M&V projekten inom RBS enheten gentemot M&V aktivi
teter inom andra delar av Ericsson. 

Erfarenhet av projektledning för utveckling av HW 
och/eller SW är ett krav. Stresstålighet och förmåga att 
självständigt driva enskilda frågor och projekt är också 
viktigt i detta arbete. Erfarenhet från arbete med M&V är 
meriterande. Arbetet innebär dagliga kontakter med 
andra designcentra inom Ericsson. Goda kunskaper i 
Engelska är därför nödvändigt 

Kontakta: Bernt Arbegard, 08-757 24 31, bemtarbe-
gard@era.ericsson.se, Hans Lunden, 08-757 04 03, 
hans.lunden@era.ericsson.se. Application: R/H 1266, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.erics-
soose. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektledare 
Produktenheten SPP (Speech Processing Products) ut
vecklar produkter för talkodning och ekoslåckning inne
hållande senaste teknik avseende algoritmer och 
mikroelektronik Vi har totalansvar för utveckling och le
verans av talkodare och ekosläckare för Ericssons alla 
mobiltelefonsystem. Nu befinner vi oss i ett genera
tionsskifte inom telecombranschen där telefoni över In-
ternet-protokoll, IP-telefoni, är den nya trenden. Vår nya 
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produkt. Voice Gateway, kommer att bli en kärnprodukt 
för Ericssons IP-telefonisatsning. 

• VI söker därför flera entreprenörer som är intressera
de av att komplettera SPP med sin kompetens. Vi har 
skapat en organisation som ger stor frihet, erbjuder 
snabb utveckling, fortlöpande kunskapsuppbyggnad och 
inte minst en positiv gemenskap, våra korta och infor
mella beslutsvägar ger snabba resultat Till vår hjälp har 
vi ett antal direktrapporterande resurscentra i Europa. 
Idag är vi ca 60 personer och vi finns i Kista, norr om 
Stockholm. 

Dina ansvars- och arbetsområden: ERA/B's projekt
kontor ansvarar för alla större utvecklingsprojekt inom 
PU-SPP. Som projektledare får Du därmed totalansvar 
för utvecklingsprojekt som innefattar ett flertal design
centra i Europa. Arbetet innebär en del resor. 

Din bakgrund: Du behärskar engelska i tal och skrift 
Tidigare erfarenhet av projektledning i utvecklingspro
jekt med tekniskt avancerade produkter är meriterande. 
Som person ska Du vara drivande, entusiasmerande och 
ha goda ledaregenskaper. Du tar egna initiativ, följer 
upp samt arbetar i högt tempo för att nå resultat Dessu
tom är Du självständig, beslutsam och ansvarsmedve
ten. VI erbjuderVl har skapat en organisation som ger 
stor frihet, uppmuntrar individuella prestationer, erbju
der snabb utveckling, fortlöpande kunskapsuppbyggnad 
och inte minst en positiv gemenskap. 

Kontakta: tisbeth Dihge, 08-404 42 43, lisbeth.di-
hge@era.ericsson.se. Pär Hööglund, personal, 08- 585 
319 59, par.hooglund@era.ericsson.se. Ansökan: Pro
jektledare, Ericsson Radio Systems AB, Anne-Marie Ahr-
sjö, KI/ERA/X/HS, 164 80 STOCKHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Projektledare-
Produktintroduktion 
/ ETSI pågår just nu i rasande fart utveckling av en 
värkdsstandard-HiperLAN-för höghastighets-LAN med 
datatakter upp till 54 Mbit/s. HiperLAN möjliggör tråd
lös access och mobilitet inom kontoret och utgör en vik
tig del av framtidens hemmanät, där TV-, wdeo- och PC-
sladdar är ersatta av radiovågor. Wireless LAN Systems 
år en nystartad enhet inom Ericsson Radio Systems AB 
med ansvar att standardisera, utveckla, producera och 
sälja trådlösa LAN (WLAN). Enheten år under uppbygg
nad vilket ger dig stora möjligheter att påverka organi

sationen och dina arbetsuppgifter. Vi vill kombinera det 
lilla företagets arbetssätt med det stora företagets re
surser Är du intresserad av att jobba i teknikens fram
kant med IP och LAN i kombination med radioaccess 
och mobilitet i en internationell miljö så har vi det per
fekta 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, m.m.) motsvarar huvudkraven, att se till att 
logistikflödet fungerar, att ansvara för att alla nödvändi
ga typgodkännanden finns, och att planera för samt ge
nomföra tester av utrustning hos kunder (alfa-, beta-
och FOA-tester). Med andra ord, du kommer att ansvara 
för att allt som inte ingår i de övriga del- projekten ge
nomförs. 

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 pro
fil och att du framför allt vill få ut en produkt på markna
den, 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 Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari.skoglof@era.ericsson.5e. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

AIM FOR THE STARS-JOIN THE SATELLITE TEAM 

Exciting opportunitie within Satellite Systems-a new 
and challenging business for Ericsson, within the Ope
rator Segment a new Business Unit New and Special 
Business Operations, BNSO, was established this year. 
Satellite belongs to BNSO who has a mission to give 
new small business activities the appropriate attention 
and conditions for operation. 

Ericsson has been awarded 3 gateway infrastructure 
contracts. In March 1997 a contract was signed with 
ICO, a global satellite system operator and in December 
1997 Ericsson signed a contract for Thuraya, a regional 
satellite system operator (covering parts of Europe S Af
rica, Middle East and India). Both ICO and Thuraya are 
narrowband systems for voice and low rate data and 
are GSM-based. 

In April 1999 we signed the Astrolink contract, our 
first broadband system, with multimedia services for vo

ice, 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 avai
lability of dual-mode handheld phones will facilitate 
these services.Ericsson develops satellite functionality 
within Ericsson s product portfolio, ft is a very strong 
plus if you have experience in CSM/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.!! 
you think this is a real challenge and want to work in a 
small organisation, than we can offer you interesting 
position as: 

Senior Project Managers 
• As a Project Manager you will define and run satellite 
projects or subprojects. You will be responsible for plan
ning, follow-up and finishing all activities to fulfil the 
contract and budget in accordance with the customers 
and our own expectations. It is a complex multi-project 
environment with several internal/external subcontrac
tors. 

You should possess qualifications that make it easy 
for you to motivate, inspire and guide the project and to 
create synergism in the team. You are experienced and 
recognised as leader but would not hesitate to take acti
ve part wherever needed. 

The job includes a large number of travel in the con
tact with the customers and suppliers. It's a plus if you 
have work within design and with system testing. 

We need persons who's profile shows that they are 
outgoing, independent and self-motivated with strong 
interpersonal and communication skills. 

They should have a university degree, preferably M.Sc 
or similar. 

Good written and oral skills in English. It's a plus if 
they have experience with tender preparations. 

Contact: Lars Bergström, +46 8 404 67 05, 
lars.bergstrom@era.ericsson.se. Application: Senior Pro
ject Managers, Ericsson Radio Systems AB, 
SC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, ma-
ri.skoglof@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Projektledare 
Produktenheten för GSM-BTS söker ytterligare projektle
dare till sin Strategiska Inköpsenhet .Inköp svarar för en 
allt större och mer central roll i våra utvecklings- och 
förvattningsprojekt Din roll som projektledare år att ha 
totalansvaret för inköpsfrågor i dina projekt I nära sa
marbete med Strategiska inköpare arbetar du aktivt 
med att optimera leverantörsbasen och medverkar till 
att strategiska inköpsbeslut fattas i ett tidigt skede av 
projekten. 

• Du kommer också att kontinuerligt följa upp och ver
ka för att minimera totalkostnaderna för dina produk
ter/projekt. Arbetet medför täta kontakter med bla pro
duktledning, design, konstruktion och våra produktion
senheter. Du kommer även att ha ansvaret för koordi
nering med våra övriga inköps- och suppryenheter. 

Du är civilingenjör/civilekonom med en stark affärs
mässig ådra. Viktiga egenskaper i detta arbete är att vara 
intiattvrik, drivande, analytisk samt att ha lätt för att sa
marbeta med andra människor. 

Kontakta: Cari-Axel Bengtsson, 08-4045302,070-
5572374, Mats Lundin, Chef Inköp, 08-58530351. Ansö
kan: Projektledare, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la 
Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, 
ingegard.pettersson@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

WCDMA Teknisk 
projektledning 
Systemenheterna deltar i Ericsson utveckling av 3:e ge
nerationens mobiltelefonsystem. Tekniken tillåter båttre 
möjligheter får överföring av ljud, bild och video. Syste
met bygger på bredbandig CDMA Vi arbetar med ut
veckling av basstationer, som är en central del i mobil
telefon-systemet Vår kund år NTT DoCoMo i Japan, 
världens största mobiltelefonoperatör. Vi anxtar med 
snäva tidsramar och högt tempo. Trots detta arbetar vi 
aktivt med kompetensutveckling och våra mänskliga 
värderingar Vi har behov av ytterligare medarbetare 
och söker Dig som år civilingenjör med teoretisk inrikt
ning som dessutom har en utåtriktad, positiv och dri
vande läggning. Arbetet innebär med hånsyn till vår 
geografiska spridning ett visst mått av resande. 

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, LRNIK — 

ansvarar för utveckling av byggsätt och konstruk

tion av skåp till radiobasstationerna för GSM och 

framtida system. I vårt ansvar ingår mekanik, 

kraftförsörjning, klimat och förbindningsteknik. 

Välkommen till ett spännande och omväxlande 

arbete som ger dig möjlighet till personlig u t 

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 3630 
e-mail: leif.a.karlsson@era.ericsson.se 

Logistiker 
Kontaktperson: Tommy Söderström, tfn 08-404 91 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 
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• VI söker nu en person som vill arbeta som teknisk 
projektledare inom systemeringen av kommersiell 
basstation till NTT DoCoMo. Vi arbetar inom teknikom
rådena: Övergripande arkitektur/krav för basstationen. 
Ta fram krav och funktion på system- och delsystemnivå. 
Radio. Basband (signalbehandling). Kontrollmjukvara. 
Mekanik/kraft/kylning. Utföra tekniska utredningar. Göra 
krav- och funktionsallokering på delsystem. Analysera 
resultatet från systemverifiering. 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 produktledning kon
struktion 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, Mölndal och 
Luleå). 

Kontakta: Ingemar Sohlman, 08-757 22 10, ingemar.so-
hlman@era.ericsson.se. Ansökan: R/H 1272, Ericsson 
Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 
80 STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Subcontract Manager 
Support & Supply 
Sub Product Unit CSM OSS utvecklar och underhåller 
ett Drift-och Underhållssystem, och därtill hörande 
tjänster, lör CSM radionål Utvecklingen av nästa gene
ration OSS pågår med nya utmaningar och möjligheter. 

• Våra CSM OSS-system baseras mer och mer på 3PP-
produkter. För att kunna välja ut de rätta och följa upp 
att våra underleverantörer följer sina åtaganden behöver 
vi dig som har erfarenhet från Support eller Supply som 
är intresserad av ETP/subcontract management 

Du kommer delta i ett ETP team från olika verksam
heter som kommer arbeta med förhandlingar och upp
följning av avtal. 

Kontakta: Henrik ljungzell, 013-284746, henrikljung-
zell@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-75, Subcontract 
Manager Support & Supply, Ericsson Radio Systems AB, 
LM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist, Box 1248, 581 12 LINKÖ
PING, eva.lindkvist@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Subcontract Manager 
Sub Product Unit CSM OSS utvecklar och underhåller 
ett Drift-och Underhållssystem, och därtill hörande 
tjänster, för CSM radionät Utvecklingen av nästa gene
ration OSS pågår med nya utmaningar och möjligheter. 

• Som Subcontract Manager kommer Du att ansvara 
för den kommersiella urvalsprocessen, förhandlingar 
samt att sluta avtal med våra underleverantörer, såväl 
interna som externa. Du kommer dessutom att vara 
med att leda och koordinera arbetet med underleveran
törer inom en stor internationell organisation. 

Kontakta: Johan Svennestig, 013-284875, johansven-
nestig@era.ericsson.se. Ansökan: Ref nr 99-76, Sub
contract Manager, Ericsson Radio Systems AB, 
LM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist Box 1248,581 12 LINKÖ
PING, eva.lindkvist@era.ericsson.5e 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. LINKÖPING 

Resource and assistant 
Project Manager 
Sofc Product Unit CSM OSS utvecklar och underhåller 
ett Drift-och Underhållssystem, och därtill höronde 
tjänster, lör CSM radionöt Utvecklingen av nästa gene
ration OSS pågår med nya utmaningar och möjligheter. 

• Som Resource Manager kommer Du att ansvara för 
resursplaneringen inom en stor internationell organisa
tion. Jobbet innebär att sammanställa uppgifter från vå
ra designkontor och vidta åtgärder för att uppnå opti
malt resursutnyttjande. Du kommer även att fungera 
som assisterande projektledare i stora internationella 
projekt 

Kontakta: Johan Svennestig, 013-284875, johan sven-
nesbg@era.erksson.se. Ansökan: Ref nr 99-77, Resource 
and assistant Project Manager, Ericsson Radio Systems 
AB, LM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist Box 1248, 581 12 
LINKÖPING, CTa.lindkvist@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Chef Configuration and 
Ingegration Services 
0/7 är kompetenscentrum för switch implementation in-
om BMOCIVZ år en del av Service Area Unit (SAU) 

som ansvarar för den totala lönsamheten inom switch 
impkmenation inom BMOC. Vi ansvarar för metoder 
och hjälpmedel för samtliga switch produkter och arbe
tar inom TTM och 77C 

• Du skall leda en verksamhet som jobbar med DT och 
integration. Verksamheten omfattar utveckling av meto
der och hjälmedel för switch implementation. VI arbetar 
i TTC med att verifiera metoder och hjälpmedel samt att 
utföra tjänster i hela kundprojekt kedjan. Enheten om
fattar 80 personer och har hela världen som arbetsfält 
Du kommer att rapportera till enhetschefen för LV7_ I din 
tur kommer du att ha gruppchefer som rapporterar till 
dig. Verksamheten går en mycket spännande framtid till 
mötes i och med att vi står inför ett teknik skifte. VI går 
från traditionell AXE till att hantera datacom produkter i 
den verksamhet vi ansvarar för. 

Du har gedigen erfarenhet av chefsskap och imple-
mentationsverksamhet En stor utmaning i arbetet är att 
utveckla organisationen mot att hantera nya produkter 
och processer. Därför är det viktigt att du har förmåga 
att formulera hur verksamheten skall utvecklas och att 
driva förändringar i den riktningen. 

Kontakta: Roger Orrstenius, 08-505 31968, roger.orrste-
nius@era.ericsson.se. Ansökan: CHEF CONFIGURATION 
AND INTEGRATION SERVICES, Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 

terstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

Systemexpert Telematik Lab 
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter 
och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltele-
foni, företagskommunikation och programvaruteknik Vi 
är ett ungt och expansivt fåretag med ca 800 anställda. 
Huvudkontoret finns i Karlskrona men vi har också kon
tor i Ronneby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ing
år också i det lokala nätverket TelecomCity som består 
av ett flertal expansiva fT/telekomföretag i Karlskrona-
regionen. Research&lnnovation är forskningsavdelning
en inom Ericsson Software Technology med ansvar för 
forskning och utveckling inom områdena Telematik och 
Charging. Vi har öven ansvar för att hitta nya framtida 
affärsmöjligheter lör EPK 

• Då vi för närvarande ser en kraftig expansion och en 
stor efterfrågan av våra tjänster både inom Telematik 
och Charging söker vi nya medarbetare till vårt Telema
tik Lab.Telematik definierar vi som ett verktyg att möjlig
göra kommunikation mellan maskin-maskin-människa, 
vilket t ex kan användas för att läsa av givare i en pro
cessanläggning eller få larm om när burkarna i en varu-
automat tar slut 

Telematiklabbet är den enhet som, med utgångs
punkt från dagens ganska enkla applikationer, driver ut
vecklingen av EPK's Telematik produkter framåt till att bli 
en integrerad del av framtidens komplexa affärssystem. 
Som medarbetare i labbet kommer Du att tillsammans 
med de andra experterna att skapa de systemlösningar 
och den arkitektur som ligger till grund för dessa pro
dukter. Du kommer även att få möjlighet att realisera 
idéer, då prototyputveckling ingår i labbets ansvarsom
råde. 

Jobbet förutsätter att du är idérik, kreativ och själv
ständigt kan både driva och vidareutveckla idéer på en 
konceptuell nivå. Du måste ha en helhetssyn och kunna 
se möjligheter med ny teknik. Vi ser gärna att du har en 
formell bakgrund som Civilingenjör/ Tekn.Lic/Tekn. Dr, 
samt att du har kompetens inom något eller några av 
följande områden: Protokoll och nätverk (TCP/IP). Mo
bilsystem (GSM/GPRS/UMTS). Säkerhetsfrågor (IPSec, 
TLS). Standardiseringsarbete (ETSI, IETF, mm). Affärs
system (SAP/R3, Movex). Internetrelaterad utveckling 
(XML). Dock värdesätter vi dina personliga egenskaper 
mycket högt så tveka ej att söka även om du inte till ful
lo uppfyller de formella kompetenskraven. 

Kontakta: Stefan Pettersson, 0455-39 53 11, Stefan.pet 
tersson@epk.ericsson.se, Lars Angelin, 0455-39 50 83, 
lars.angelin@epk.erksson.se. Ansökan: Systemexpert Te
lematik Lab, Ericsson Software Technology AB, 
KA/EPK/HH, Annika Larsson, Box 518, 371 23 KARL
SKRONA 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
RONNEBY 

Java-konsult och innovator 
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter 
och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltele-
foni, företagskommunikation och programvaruteknik Vi 
år ett ungt och expansivt företag med ca 800 anställda. 
Huvudkontoret finns i Karlskrona men vi har också kon
tor i Ronneby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ing
år också i det lokala nätverket TelecomCity som består 
av ett flertal expansiva fT/telekomföretag i Karlskrona
regionen. 

I Ronneby är vi ca 100 anställda och finns i nybygg
da lokaler på expansiva SoftCenter. mom en halv mils 
radie har du tillgång till natursköna lövskogar, sjöar och 
skärgård. Kommunikationerna är godo. Ericsson Java 
Competence Center (EJCC) ärendelav Research&lnno
vation, forskningsavdelningen inom Ericsson Software 

Technology, med ansvar för forskning och utveckling in
om områdena Telematik och Charging. Research& In
novation har också till uppgift att hitta nya framtida af
färsmöjligheter för Ericsson Software Technology. 

EJCC är käman i Nordens första Auktoriserade Java
center, (wwwsun.com/roadtojava/) där vi samarbetar 
med Sun Microsystems Att vara ett Auktoriserat Java
center är en kvalitetsstämpel som innebär att vi stän
digt ligger i frontlinjen vad gäller resurser, kompeten
sutveckling samt typen av uppdrag som vi jobbar med. 

Vi arbetar med uppdrag både inom Ericsson Softwa
re, och i övriga delar av Ericsson koncernen. Vi jobbar 
med Javateknik inom telekommunikation, distribuerade 
system, databaser och WWW. En viktig del av vår verk
samhet är prototyputveckling och utveckling av nya 
produkter i samarbete med den övriga forskningsorga
nisationen. Prototyputveckling innebar att vi utifrån en 
idé utvecklar en prototyp av en framtida produkt ofta 
med begränsad funktionalitet och prestanda. Genom 
att studera hur prototypen uppför sig får vi förhopp
ningsvis tillräckligt med beslutsunderlag för att fatta be
slut om en fullskaleutveckling. Prototyputveckling ställer 
höga krav på kreativitet och innovationsförmåga.Då vi 
nu expanderar vår verksamhet, behöver vi anställa yt
terligare ett antal kunniga Javakonsulter. 

• Vi söker dig som har erfarenhet av objektorienterad 
utveckling och under det senaste åren arbetat med Java. 
Goda kunskaper inom systemarkitektur, CORBA och te
lekommunikation är meriterande. Du har en högsko
leutbildning gärna civilingenjörsutbildning eller motsva
rande, i botten samt ett par års arbetslivserfarenhet År 
du nyutexaminerad med hög potential att växa är du 
också intressant Kreativitet innovationsförmåga, kvali
tetstänkande, förmåga till självständigt arbete och en vil
ja att ständigt hålla sig ajour med den nyaste tekniken 
är egenskaper som är ett måste för att kunna arbeta hos 
oss. Vi värdesätter dina personliga egenskaper mycket 
högt så tveka ej att söka även om du inte till fullo upp
fyller de formella kompetenskraven. 

Kontakta: Stefan Pettersson, 0455-39 53 11, stefan.pet-
tersson@epkericsson.se, RoK Svensson, 0457-775 06, 
roK.svensson@epk.ericsson.se. Ansökan: Java-konsult 
och innovator, Ericsson Software Technology AB, 
KA/EPK/HH, Annika Ursson, Box 518,371 23 KARL
SKRONA 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

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 
Internetsamhällets krav pä ökad bandbredd. PU WDM 
år huvudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens 
Kurva området, och vi söker nu fler medarbetare inom 
ett antal olika områden. 

• Du svarar för att verifiera den sammansatta system-
produkten mot dess kravbild. Kraven avser funktionali
tet prestanda, miljöhantering etc Arbetet bedrivs i nära 
samarbete med utvecklingsteamen vilket innebär korta 
turn-around tider. Du arbetar också nära vår support och 
installationsverksamhet vilket innebär att du har goda 
möjligheter att delta i aktiviteter i samband med fältprov 
och kundinstallationer av nya produkter. 

Vi tror att du är en gymnasieingenjör med en bak
grund inom telekom, gärna transmission, och du är san
nolikt envis, noggrann och systematisk. 

Kontakta: Sten Harvarsson, 08-719 6542, steahafvars-
son@etxericsson.5e, Madeleine Koch, personal, 08-681 
2192, madeleine.kochiSetx.ericsson.se. Ansökan: 
SYSTEMVERIFIERINGSINGENJÖR, Ericsson Telecom AB, 
Susanne Hellberg KK/ETX/W/H, 126 25 STOCKHOLMsu-
sanne.hellberg@etx.erkss0n.5e. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Wireless Office Applications 
Using GSM 
• Tid 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 möjliga 
radionät och tillhandahålla/utveckla metodik som gör 
GSM konkurrenskraftigt i kontorsmiljö. Detta gör vi bl.a. 
genom att vi tillsammans med operatörer genomför 
testprojekt där olika delar av funktionaliteten trimmas. 
VI utvecklar även metoder för frekvensplanering och 
ställer krav på Ericsson olika cellplaneringsverktyg. 

VI tror att du har en bakgrund som civil- eller högsko
leingenjör. 

Kontakta: Stefan Lidbrink, 08-404 5966. Stefanlid-
brink@era.erksson.se. Ansökan: Wireless Offke Applica
tions Using GSM, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb-
lad@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Projektledare 
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm år en produce
rande enhet inom Ericsson koncernen. Vi bedriver en 
högteknologisk produktion av mobilsystemprodukter. 
Cirka 500 personer arbetar i vår flödesorienteraae verk
samhet, där vi arbetar kundfokuserat med ett öppet kli
mat som uppmuntrar självständighet och kreativitet Vi 
anser att motiverad personal är grunden till framgång. 
Det är också kombinationen av nytänkande, flexibilitet 
och uthållighet som tillsammans med vår unika kompe
tens inom paketdataöverföringsområdet år grunden till 
våra framgångar. 

• Som projektledare kommer Du bl.a. att leda fabri
kens delprojekt inom något av de övergripande produk
tutvecklingsprojekten som vi medverkar i. Syftet med 
Ditt delprojekt är att industrialisera nya produkter. Du 
kommer också att leda transferering av produkter till 
andra enheter. 

Vi söker Dig som har lägst gymnasieutbildning gärna 
med inriktning teknik eller elektronik, har erfarenhet av 
projektledning, goda ledaregenskaper, bra organisa
tionsförmåga samt lätt för att samarbeta. Det är merite
rande om Du har utbildning/erfarenhet inom området 
teknik eller/ och logistik. 

Kontakta: Lennart Thörnell, 0150-58 211, lennartthor-
nell@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare, Ericsson 
Radio Systems AB, KH/ERA/DSP/AK/UH Carina Karls
son, Box 193,641 22 Katrineholm, 
Carina.Karbson@era.ericssoase. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Senior Designer 
• VI söker dig som har ett vetenskapligt synsätt på De
sign av programvarusystem i realtid. VI utvecklar Bassta
tionsprogramvaran, fylld med logik till skillnad från 
andra basstationer, för 3G TDMA mobilssystem. Du sö
ker nya sätt att arbeta smartare. Vi erbjuder ett jobb där 
du kan arbeta med allt från arkitektur av nya system till 
implementation på "state of the art" sätt Du intresserar 
dig för Modellering, Systemering, Analys och Design i 
Öppna System med simuleringar och tekniker för gene-
rering av objektkod i de nya utvecklingsmiljöer så som 
ObjecTime. Med 3:e Generationens Mobilsystem kom
mer helt ny metodik och teknik för Analys och Design 
behövas men också medges. 

Det är väldigt mycket mobiltelefoni, TDMA d.v.s. IS 136 
i luften, Edge, GPRS etc i det du kommer arbeta med, 
inte "bara" SW design generellt Problemet vi löser är en 
skarp tillämning i ett av de mest intressanta områden 
som utvecklas inom SW industrin idag. Det finns redan 
en marknad och ett stort antal kunder. VI har mycket bra 
lönsamhet i det vi utvecklar och det finns mängder med 
ny utveckling som väntar på oss. Var säker, det du gör 
hos oss finns det behov och förväntan på. 

Vi är en enhet på ca 100 kollegor organiserade i linje 
och i Kompetensteam (inom teknikområden). Vi vill 
med detta säkra kompetensen inom nyckelområden, så 
ock på Systemnivå som är ett eget Kompetensteam. VI 
arbetar inom ett brett fält och ser merparten av mobil
systemet som vårt arbetsområde. VI följer med våra pro
dukter ut i fält (FOA) för att utveckla vår kunskap om vå
ra produkter i dessa rätta element höra mer om kunden 
behov och presenterar nya funktionerna för vår kund. 
Därigenom får vi erfarenheten av hur produkterna bör 
utvecklas för att än bättre bidra till vår och kundens lön
samhet 

Du som söker kommer att komma i kontakt med och 
utveckla kunskap inom områden så som: OOAD baserat 
på UML RUP. JAVA C++. Distribuerade system. IP. Simu
leringsteknik. Verifiering av Realtidssystem. Rational RO
SE. SNMP. 

Kontakta: Roger Holmberg, 08-404 4551, Roger.Holm-
berg@ericsson.se, Daniel Lövung, 08-757 31 26, Dani-
el.Lovung@era.ericsson.se, Piene Spiik, 08-7570923, Pi-
erre.Spiik@era.ericsson.se. Ansökan: Senior Designer, 
Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 
80 Stockholm, elisabet.grahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Manager 
The unit NPI Switching System (ERA/b/R/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 
Service Delivery and is under expansion in order to me
et the service delivery demands The unit is responsible 
for service delivery of Network Performance services for 
Wireline and Wireless systems within Network operator 
and Service provider segment 

• 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 deli
very of wireline and wireless systems. Solid working ex
perience within wireline and wireless telephony is es
sential and within the Network Performance Improve
ment area highly beneficial. It is further a prerequisite 
that you have good Ericsson knowledge, solid manageri-
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al experience, excellent human competence, team-buil
ding skills and are fluent in English. 

Contact: Sören Jonsson, +46 8 404 7291, 
soren.Ljonsson@etx.ericsson.se. Application: Service 
Area Unit ND/NP1-EMEA, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kersin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

Process Management 
Responsible 
We at System Supply and Integration work with softwa
re integration towards the toughest customers the tele
communication 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-ba
sed organisation where different roles interact closely. 
Traditionally we have only been working with AXE pro
ducts, now we are working towards Access, Intelligent 
network and integrating complete networks. We are 
focusing on the customer and on competence develop
ment 

• As a Process Management Responsible, you will ma
nage the development of the processes and the be
longing documentation, information, training and im
plementation 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 opera
tion from a product-focused organisation to a sen/ice-
focused organisation and you will work closely to the 
Strategic Steering Committee. You will have your own 
budget responsibility and you will report directly to the 
Process Sponsor. 

Each Process Management Responsible will work in
dependently from the other with separate process are
as. 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 
customers. 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 
have big opportunities to use your creativity to influence 
your work environment 

As a person you are open-minded, flexible and a 
good communicator. Your English skills are of course ve
ry 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. Ap
plication: Ericsson Telecom AB, HF/ETX/X/XOG Karin 
Fredriksson, 126 25 STOCKHOLM 

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB, 
KARLSKRONA 

GSM/AXE tekniker 
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter 
och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltele-
foni, företagskommunikation och programvaruteknik vi 
år ett ungt och expansivt företag med ca 800 anställda. 
Huvudkontoret Unns i Karlskrona men vi har också kon
tor i Ronneby, Malmö och Sundbyberg. Vårt företag ing
år också i det lokala nätverket TelecomCity som består 
av ett flertal expansiva IT/telekomföretog i Karlskrona
regionen. 

WISETM Wireless Internet Solution Environment 

WISETM är ett program för Mobila datakommunika
tionslösningar. EPK ansvarar för integration, verifiering-
ar, supply och i vissa fall utvecklingen av WISETMIös-
ningar. För ytterligare information gällande WISETMpro-
grammet se websidan http:/WISE.ericssonse/ 

• vi behöver förstärka vår CSM/AXE kompetens och sö
ker dig som idag har lång erfarenhet inom detta område 
och vill lära dig mer inom Mobil Datacom & IP. Dina ar
betsuppgifter kommer i huvudsak bestå av att jobba 
med att integrera och verifiera trådlösa Internet lösning
ar. 

Du kommer att vara delaktig i de olika stegen från ut
veckling, integration till specialiststöd vid supply av Wl-
SETMIösningar. De tekniska lösningarna kommer att lig
ga i framkanten inom GSM och Internet 

Du bör ha flera års erfarenhet inom GSM/AXE och vil
ja jobba med kombinationen GSM och mobil datakom
munikation. 1 jobbet kommer du i kontakt med operatö
rer och lokala Ericssonbolag vilket innebär att resor är 
en möjlighet 

Kontakta: Mikael Nilsson, 0455-39 50 93, mikael.nib-
son@epk.ericsson.se. Ansökan: GSM/AXE tekniker, Erics
son Software Technology AB, KA/EPK/HH, Annika Lars
son, Box 518, 371 23 KARLSKRONA 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Till vår enhet CSM SW i Lund söker vi en 

Mjukvaruingenjör. 
• Vill du vara med och arbeta med morgondagens 
tjänster inom mobil telekommunikation. GSM-standar-
den utvecklas med nya spännande tjänster som GPRS, 
HSCSD etc Inom en snar framtid kommer GSM-nätet att 
kunna användas för ett stort antal tjänster som e-post, 
surfa på Internet, ladda ner kartor, gula sidor osv. 

VI söker personer med intresse för mjukvarudesign 
och/eller standardisering. Du kommer att arbeta i ett 
team som består av mjukvarudesigners, programmera
re, testare, systemingenjörer och GSM standardiser
ingspersonal. Målet är klart utstakat vi ska vara nummer 
ett på marknaden. Som Du säkert förstår söker vi perso
ner som trivs med att arbeta under viss press samtidigt 
som man har rätt att ställa höga krav tillbaka på chefer 
och projektledare. 

Din bakgrund kan se lite olika ut beroende på vad Du 
är intresserad av för typ av arbete. Tjänsterna kräver civi
lingenjörsutbildning eller motsvarande. Gemensamma 
nämnare för tjänsterna är ett intresse för tele- och data
kommunikation samt god förmåga att samarbeta och 
kommunicera sina kunskaper till resten av teamet Det 
är dessutom meriterande om Du uppfyller minst en av 
nedanstående punkter: Goda mjukvarukunskaper, pro
gramspråket är C. Förmåga att överföra specifikationer 
till mjukvarudesign. Kunskap om standardiseringsarbete. 

Kontakta: Kjell Jansson, 046-19 31 70, 
kjell.jansson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Mjukvaruingen-
jörer-GSM-utvecklare, Ericsson Mobile Communications 
AB, Personalenheten, 221 83 LUND 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM 

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 
Internetsamhällets krav på ökad bandbredd. PU WDM 
är huvudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens 
Kurva området, och vi söker nu fler medarbetare inom 
ett antal olika områden. 

• Du svarar för att verifiera den sammansatta system
produkten mot dess kravbild. Kraven avser funktionali
tet, prestanda, miljöhantering etc Arbetet bedrivs i nära 
samarbete med utvecklingsteamen vilket innebär korta 
turn-around tider. Du arbetar också nära vår support och 
installationsverksamhet vilket innebär att du har goda 
möjligheter att delta i aktiviteter i samband med fältprov 
och kundinstallationer av nya produkter. 

Vi tror att du är en gymnasieingenjör med en bak
grund inom telekom, gärna transmission, och du är san
nolikt envis, noggrann och systematisk. 

Kontakta: Sten Halvarsson, 08-719 6542, sten.harvars-
son@etx.ericsson.se, Madeleine Koch, personal, 08-681 
2192, madeleine.koch@etx.ericsson.se. Ansökan: 
SYSTEMVERIFIERINGSINGENJÖR, Ericsson Telecom AB, 
KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 126 25 STOCKHOLM, 
susanne.hellberg@etx.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

SW Designer 
• Du kommer att arbeta med utveckling av applika
tionsmjukvara för nya telefoner där Du får helhetsansvar 
för ett fåtal nya funktioner. Arbetet innebär att medverka 
vid framtagning av specar, utföra design, implementer-
ing och testning samt integrera all funktionalitet till fär
dig produkt 

Din bakgrund är civilingenjör med erfarenhet av 
C/C++ kodning i realtidsmiljö. Har Du erfarenhet av ob
jektorientering är detta meriterande. Vidare har Du ett 
strukturerat arbetssätt är uthållig samt trivs med att sa
marbeta i team. I Din kommunikation använder Du obe
hindrat engelska i tal och skrift 

Kontakta: John Sarhede, 046-19 33 17, 
john.sarhede@ecs.ericsson.se. Ansökan: SW Designer, 
Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 
221 83 LUND, maria.ryden@ecs.ericsson.se. 

I H H n H a H H H H n H H H I 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

WAP testledare 
PU MOBILE INTERNET APPLICATIONS. Wireless Applica
tion Protocol, WAP, år en ny standard för att ge mobilte
lefoner och andra mobila terminaler tillgång till infor
mation via Internet och ge möjlighet för mer avancera
de data- och telefonitjänster.WAP-programmet ansvarar 
för att erbjuda WAP lösningar för CSM, TDMA, CDMA 
och PDC marknaderna. Vi söker nu ett antal medarbe
tare till produktutvecklingsenheten inom WAP-program-
met 

Våra produkter är idag WAP gateway och WAP IDE 
WAP gateway produkten gör kopplingen mellan mobil

nätet och Internet möjlig. WAP IDE är en utvecklingsmil
jö som används för att framställa och testa WML appli
kationer. 

• Som testledare inom WAP kommer du att ha ansvar 
för testplaneringen. Du kommer även att vara teamleda
re för testteamet i våra projekt VI söker dig som har ar
betat några år med test och verifieringsverksamhet i en 
ledande befattning. Då våra produkter är utvecklade i 
C++ i UNIX/NT-miljö är det bra om du har erfarenhet in
om detta område. Erfarenhet av Internet- och/eller tele
kommunikations-system är också meriterande. 

Ansökan: WAP TESTLEDARE AV-8/99. 

WAP systemtestare 
• VI söker ett flertal systemtestare till vår Integrations-
och Verifieringsenhet inom WAP. Arbetet innebär att du 
deltar från tidiga designfaser till integration och system
test av våra system. Du har några års erfarenhet av in
tegration och test på öppna system som NT/UNIX. Erfa
renhet av Intemetsystem och C++ är meriterande. 

Kontakta: Tomas Aurell, +46 8 404 6596, Tomas.Au-
rell@era.ericsson.se, Linda Schang, +46 8 404 2348, lin-
da.schang@era.ericsson.se. Ansökan: WAP SYSTEMTES
TARE AV-9/99 

WAP designers 
• Vi jobbar med mobilt Internet och tar nu fram lös
ningar inom WAP. Det mycket stora intresset för WAP-
lösningar gör att vi nu söker ett antal designers för att 
utöka vår organisation. Vi utvecklar produkter på Win
dows NT och använder bland annat C++. 

vill du vara med och jobba med den senaste tekniken 
sänd in Din ansökan senast den 15 november 1999. Du 
är naurligtvis också välkommen att slå oss en signal. 

Kontakta: Anders Eriksson, +46 8 404 7037, 
Anders.B.Eriksson@era.ericsson.se, Karolina Philippi, 
+46 8 404 2523, Karolina.Philippi@era.ericsson.se, To
mas Aurell, +46 8 404 6596, TomasAurell@era.erics-
son.se. Ansökan: WAP DESIGNERS AV-7/99. 

mmmmmmmmmmmmMmmmmKmmmimx 
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 earfy 
system design. 

System Designer New 
Datacom Services in GSM 
Base Station System 
• Would you like to join us and develop future data
com services in GSM? With us you will work with earfy 
analysis of new datacom applications and propose 
technical solutions for these within our GSM Base Sta
tion System (BSS). Our main focus is now on making 
packet data over radio (GPRS) and broad band services 
(EDGE) possible over the radio interface and through 
the BSS. We co-operate with other Ericsson develop
ment centres in Sweden and abroad. An important part 
of our work is to take active part in GSM standardisa
tion, to influence it and to create the new services. 

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 
services 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, 
martin.bakhuizen@era.ericsson.se. Application: System 
Designer New Datacom Services, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

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 (CMS88) and 
Japanese PDC (CMS30) standard. Test tools plays an 
important role to enable us to perform this complex 
task. We work in projects of various sizes. 

• ARE YOU READY FOR A NEW CHALLENGE? System 
Verification. You should apply if you want to work: with 
new exciting technology, including EDGE and 3rd Gene
ration Systems, with a highly skilled team of testers, 
trouble shooters and test environment engineers, in an 
environment that gives you the full picture of what we 
deliver to the customer and where we verify our system 
with both "real" and simulated mobile traffic, with inter
national contacts (both internally within Ericsson and 

externally with our operators) and have a chance to tra
vel (Canada, USA, Ireland and other locations ) 

As a Manager within the System Integration & Verifi
cation unit you are responsible to assure that the 
CMS88 and CMS30 Radio Network Systems meets the 
set requirements and are stable before a new release is 
delivered to a customer. This unit is last in the develop
ment chain' and Integrates and Verifies the complete 
system, with all new functionality included, before deli
very to our customers. 

As a Manager within the Verification Environment unit 
you are responsible to ensure the provisioning of a 
complete l&V environment that enables Test, Integration 
and Verification of our CMS88 and CMS30 products, 
features and systems in an efficient way. The environ
ment includes Software, Hardware and Tools. Today we 
have 25 MSC's (switches), appr. 110 Radio Base Sta
tions 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 
Organisational 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, 
Kl/ERA/AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, elisa-
bet.grahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Ingenjör 
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en produce
rande enhet inom Ericsson koncernen. Vi bedriver en 
högteknologisk produktion av mobilsystemprodukter. 
Cirka 500 personer arbetar i vår fkjdesorienterode verk
samhet, där vi arbetar kundfokuserat med ett öppet kli
mat som uppmuntrar självständighet och kreativitet Vi 
anser att motiverad personal är grunden till framgång. 
Det är också kombinationen av nytänkande, flexibilitet 
och uthållighet som tillsammans med vår unika kompe
tens inom paketdataöverföringsområdet är grunden till 
våra framgångar. 

• Du kommer att tillhöra enheten för industrialisering 
(inom Teknikfunktionen). Dina arbetsuppgifter kommer 
bl a att omfatta projekt kring nya produkter, att se till att 
nykonstruktion görs med hänsyn till en god producer-
barhet Vidare arbeta med införande av nya tillverk
ningsprocesser i vår produktion. 

Som sökande har Du teknisk utbildning på högskole
nivå eller teknisk utbildning på gymnasienivå med erfa
renhet från produktionsteknik. De personliga egenska
per som vi värdesätter främst är helhetssyn, förmågan 
att arbeta såväl självständigt som i grupp, förmåga att 
initiera förändringar,detta i kombination med positiv 
människosyn. 

Kontakta: Ola Renell (chef industrialisering), 0150-
58408, ola.renell@era.ericsson.se. Ansökan: Ingenjör, 
Ericsson Radio Systems AB, KH/ERA/DSP/AK/UH Carina 
Karlsson, Box 193 641 22 KATRINEHOLM, Carina.Karls-
son@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

3G Projektledare 
Med sin starka entreprenöranda har TDMA Systems 
etablerat sig som en av de ledande inom Ericssonkon
cernen vad gäller att möta dagens och framtidens be
hov av mobil kommunikation 

• Plattformen för 3:e generationens mobilsystem. Pro
jektet är uppdelat i två faser varav det första är i full 
gång. Du kommer att börja med att gå parallellt under 
en tid med den som leder projektet i dag.Du bör ha er
farenhet från projektledning och dessutom en relativt 
god teknisk förståelse m.a.p ASIC. Du skall vara stresstå
lig, drivande och ha förmåga att entusiasmera andra 
människor för att uppnå gemensamma mål. 

Kontakta: Urban Tegneborg, 08-757 36 97, urban.tegne-
borg@era.ericsson.se. Ansökan: 3G Projektledare, Erics
son Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 
Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL 

Chef-Produktgrupp 
Kopparkabel 
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall ut
vecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel, opto-
kabel och sjökabelsystem för informationsöverföring i 
telenät 

Vi är 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 
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• Till vår sektion som är produktansvarig för kopparka
bel söker vi en ny chef. Sektionen arbetar med produk
tutveckling, konstruktion samt tekniskt säljstödVi arbe
tar inom ett teknikområde som är i ett expansivt skede 
där snabb produktutveckling och hög kvalitet är en 
förutsättning. Därför kan vi erbjuda ett stimulerande ar
bete med många utmaningar. Vi har ett nära samarbete 
med andra Ericssonenheter för att utveckla våra produk
ter på ett optimalt sätt. 

Lämplig utbildning är civilingenjör inom teknisk fysik, 
maskin eller elektronik. Våra internationella kontakter 
kräver att Du behärskar engelska i tal och skrift För att 
passa in i vår sektion är det viktigt att Du är utåtriktad 
och har lätt för att arbeta i grupp. 

Kontakta: Carl-Gustaf Ekroth, 0650-362 10, c-
g.ekroth@eca.ericsson.se, Karl-Ove Andersson, 0650-
362 47, kari-ove.andersson@eca.ericsson.se. Ansökan: 
Chef-Produktgrupp Kopparkabel. 

MEDARBETARE-PRODUKTGRUPP 
KOPPARKABEL 

Till vår sektion som är produktansvarig för kopparkabel 
söker vi en ny medarbetare. Sektionen arbetar med 
produktutveckling, konstruktion samt tekniskt säljstöd. Vi 
arbetar inom ett teknikområde som år i ett expansivt 
skede där snabb produktutveckling och hög kvalitet år 
en förutsättning. Därför kan vi erbjuda ett stimulerande 
arbete med många utmaningar Vi har ett nära samar
bete med andra Ericssonenheter för att utveckla våra 
produkter på ett optimalt sätt 

• Ditt arbetsområde kommer främst att vara inriktat på 
konstruktion och X-order hantering. Lämplig utbildning 
är minst gymnasieingenjör. Våra internationella kontak
ter kräver att Du behärskar engelska i tal och skrift För 
att passa in i vår sektion är det viktigt att Du är utåtriktad 
och har lätt för att arbete i grupp. 

Kontakta: Karl-Ove Andersson, 0650-362 47, karl-
ove.andersson@eca.ericsson.se. Ansökan: Medarbetare-
Produktgrupp Kopparkabel, Ericsson Cables AB, 
HL/ECA/T/PPC Eva Sillfors, 824 82 Hudiksvall, eva.sill-
fors@eca.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, 
LUND 

Valideringsingenjör 
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer 
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen. Till 
vår enhet Product Validation inom Global Customer Ser
vices i Lund, söker vi en valideringsingenjör till gruppen 
Performance & Accessories. 

• Som valideringsingenjör inom Performance & Acces
sories kommer Du att testa produkten i kommersiella 
nätverk utifrån kundens perspektiv. Du kommer bl a tes
ta radiokänslighet, handover, Ijudkvalften, batteripre
standa på våra produkter. Valideringen utförs på icke 
lanserade produkter, med syfte att säkerställa den höga 
kvalién som våra produkter står för. Arbetet utförs i ob
jekt tillsammans med kolleger från de andra validerings-
grupperna, MMI & Network Services (Man Machine In
terface) samt Data. På sikt ser vi gärna att Du kan axla 
rollen som objektledare, och då kombinera valider-
ingsarbetet med koordinering av objektets aktiviteter. 

VI söker Dig som är gymnasieingenjör eller motsva
rande, gärna med erfarenhet av mobiftelefoni och GSM, 
samt en erfaren datoranvändare. All dokumentation 
sker på engelska varför Du måste behärska språket i tal 
och skrift Valideringen bedrivs av gruppen både i Lund 
och utomlands. Arbetet kräver att Du är utåtriktad och 
har lätt för att samarbeta i grupp. 

Kontakta losé Nazar, 046-19 30 18, 
jose.nazar@ecs.ericsson.se. Ansökan: Valideringsingen
jör, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenhe
ten, 221 83 LUND 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Valideringsingenjör 
MMI & Network (vik) 
• Till vår enhet Product Validation inom Global Custo
mer Services i Lund söker vi en valideringsingenjör (vi
kariat januari OO-mars 01) till gruppen för validering av 
MMI & Network Services, som kan testa våra produkter 
utifrån kundperspektiv. 

Som valideringsingenjör inom MMI (Man Machine In
terface) och nätverkstjänster ansvarar Du för att produk
ten överensstämmer med specifikationerna och att den 
fungerar i kommersiella nätverk. Valideringen utförs på 
icke lanserade produkter, med syftet att säkerställa den 
höga kvalitén som våra produkter står för. Arbetet utförs 
i objekt tillsammans med kollegor från de andra valider-
ingsgrupperna, Performance * Accessories samt Data. 
På sikt ser vi gärna att Du kan axla rollen som objektle
dare, och då kombinera valideringsarbetet med koordi
nering av objektets aktiviteter. 

Din bakgrund är mellaningenjör eller motsvarande, 
gäma med erfarenhet av mobiltelefoni, GSM, och en er
faren datoranvändare. All dokumentation sker på eng

elska varför Du måste behärska språket i tal och skrift 
Valideringen bedrivs av gruppen både i Lund och utom
lands. Arbetet kräver att Du är utåtriktad och har lätt för 
att samarbeta i grupp. 

Kontakta: Johan Niléhn, 046-23 23 30. Ansökan: Vali
deringsingenjör MMI & Network (vik), Ericsson Mobile 
Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KARLSTAD 

Ericsson Radio Systems AB, VAS Operations. We have 
taken the better of the two worlds, the former Network 
Intelligence Organisation 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 world-wide delive
ries of Network Intelligence platforms and services. ERA 
Supply & Support in Karlstad are now looking for a new 

Supply Project Manager 
• ERA Supply & Support is looking for Supply Project 
Managers. Good co-ordination is a key factor to a suc
cessful delivery and a happy customer. The Supply Pro
ject Managers role has been established in order to 
keep the different parts of the IN network together and 
to secure that we focus on the customer throughout the 
delivery. 

As a Supply Project Manager you are working through 
the whole Supply & Implementation process You orga
nize the project closely with our order office and the re
source owners, you are coordinating activities not only 
internally within Supply & Support but also towards ot
her units such as AXE supply units. Customer Control 
Center and the customer of course. 

The job as such is very challenging, you will handle 
both situations where argumentation and managing 
skills are necessary but also situations where technical 
skills are needed. So if you have these skills and you 
want to use them, then you have found the place to 
work. 

Since the area of responsibility is from order to accep
tance you will get good insight in the processes we 
work in. ft is therefore essential that you also focus on 
improvements to assure that we will become a world 
class supplier. The job also involves travels. 

Contact: Linda Thomassen (Manager-Karlstad), +46 54 
19 3693, Mobile: +46 70 246 9326, 
linda.thomassen@ericsson.com. Application: SUPPLY 
PROJECT MANAGER-Karlstad, Ericsson Radio Systems 
AB, HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCKHOLM, 
tanja.adell@era.ericsson.se. 

wummmmmmmmmmmmtmmmmmstm 
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Support tekniker 
Radio Coverage Products (RCP) ärettav fyra affårsseg-
ment inom Ericsson Radio access AB. Vi utvecklar, till
verkar och marknadsför produkter för förbättrad täck
ning och kvalitet i mobiltelefonnät Våra produkter har 
en dominerad ställning på marknaden vilket har lett till 
en kraftig volymexpansion. För att ytterligare befästa 
och förstärka denna marknadsposition söker vi nu en 
RF-ingenjör. 

• Som RF-ingenjör kommer dina arbetsuppgifter att 
bestå av tekniskt stöd till vår marknadsavdelning och vå
ra kunder. Du skall sätta dig in i kundernas frågeställning 
och föreslå lösningar baserade på våra produkter som 
förbättrartäckning och kvalitet i deras nät både inom
hus och utomhus. Aktivt stöd till fälttekniker vid installa
tion och underhåll av våra produkter ingår också i arbet
suppgifterna. 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 Cicki Mattsson, 
Box 11, 164 93 STOCKHOLM, 
christina.rnattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Plant Engineer 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirehterade tjänster. 

• Vi söker dig som vill arbeta som Plant Engineer med 
anläggningsprojektering. Arbetet bedrivs i projektform 
med flera delmoment så som site besök, projektering, 
anläggningsritningar, marerialbeställningar, instala-
tionssupport och kostnadsuppföljningar. Arbetet inne

bär att du jobbar mot projektledare både inom Ericsson 
samt mot våra externa kunder. Resor kan förekomma. 

Vi erbjuder dig som är gymnasieingenjör med företrä
desvis WS eller kylinriktning och som har erfarenhet av 
CAD ett intressant och stimulerande jobb. Som person 
är du utåtriktad, flexibel och noggrann samt tycker om 
att arbeta i högt tempo och ha många bollar i luften. Du 
behärskar engelska i tal och skrift, övriga språkkunska
per är meriterande. 

Kontakta: David McCabe, 08-721 63 50, DavidMcCa-
be@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist (personal), 08-
721 74 61, Kerstin.Sandqvist@eka.ericsson.se. Ansökan: 
K99085 Plant Engineer, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, Cv.Ener-
gy@eka.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 MARK
NADSPOSITION INOM VÄRLDENS MEST SPRIDDA DIGI
TALA MOBILTELEFONSYSTEM. VÅR ENHET ANSVARAR 
FÖR SYSTEMINTEGRATION OCH VERIFIERING AV 
BASSTATIONER TILL GSM 900, CSM 1800 och GSM 
1900. VI SÖKER: 

Systemverifierare 
med känsla för system 
• Integration och veriftering blir ett allt viktigare områ
de inom modem systemutveckling. Våra bassta
tionssystem 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, testspecrficering, avancerad 
testning och felsökning etc Du har som erfaren verifie
rare även möjlighet att delta i introduktion av nya 
system hos våra kunder runt om i världen. 

Testmetod utvecklare 
med känsla för framtiden 
• Testmiljö- och metodutveckling för vår snabba ut
vecklingsverksamhet kräver hög kompetens, effektivitet 
och fantasi, för att vi skall ha en fungerande testmiljö re
do när nya basstationssystem finns klara för test 

Som testmetodutvecklare kommer du att ha flera 
uppgifter: utredningar tidigt i våra utvecklingsprojekt, 
upphandling av externa utvecklingsuppdrag, program
mering av applikationer till simulatorer, kontinuerlig 
uppföljning av testmetoder inom telekommunikation
sområdet kontakter med verktygsleverantörer för infor
mation om nya testverktyg etc Du har som erfaren test
metodutvecklare även möjlighet att delta i utveckling av 
gemensamma testmiljökomponenter 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 utveck
lingsteam som i större utvecklingsprojekt med utveck
ling och support av simulatorer och stödsystem för test 
Testplattformen utvecklas huvudsakligen i NT, med vissa 
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 mella
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.ericsson.se, Pontus östJing, 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 bildode 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 tjäns
ter inom Network Operators.Verksamheten är öppen 24 
timmar/dygn, 365 dagar/år och vi sitter i heft 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 kun
na uttrycka Dig väl i tal och skrift, företrädesvis på eng-
elska.Personema som får de tvä natt-tjänsterna kommer 
själva att få planera och schemalägga sin arbetstid på 

det sätt som bäst passar verksamheten och de personli
ga önskemålen.Förutom en fast anställd per natt, kom
mer vi att förstärka med högskolestudenter. Den fast an
ställde är teamleader för sitt skiftÄr 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 Vfveka vik-
lund, 164 80 STOCKHOLM, vfveka.viklund@era.erics-
son.se. 
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ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom 
Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder 
med plattformsprodukter för telekommunikation, tele-
kommunikationstiänster 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. Du 
finner oss i Älvsjö, strax söder om Stockholm. 

MedAXE in i nästa millenium! Vi är en enhet på cirka 
70 personer som arbetar med utveckling av maskinvara 
och maskinvarunära program-varor inom 

Konstruktion av 
maskinvarunära 
programvara 
• Arbetsuppgifterna på konstruktionssidan omfattar allt 
från tidiga konstruktionsfaser till integration och verifier-
ing av färdiga produkter. Möjlighet ges också att delta i 
tidiga systemerings- och utredningsfaser. Utvecklingsar
betet bedrivs i självständiga team och sträcker sig från 
maskinvarunära och realtidskritiska funktioner till 
systemprogramvara. 

Beroende på intresse, kompetens och erfarenhet 
kommer du att få arbeta med något eller några av föl
jande områden: 

Konstruktion och implementering av programvara för 
digitala signalprocessorer (DSP). I denna utveckling an
vänds moderna simuleringsverktyg. Utveckling sker i bå
de C och assembler. 

Konstruktion och implementering av drivrutiner för att 
hantera multi-DSP-lösningar. För denna utveckling an
vänds processorer med PowerPC-arkitektur. Utveckling 
sker i C/C++ i realtidsoperativsystemet OSE Delta/Clas
sic 

Konstruktion och implementering av programvara på 
olika plattformar för regionalprocessorer samt device-
processorer (DP). I denna utveckling används moderna 
simuleringsverktyg. Utveckling sker i SDL/C i realtidso
perativsystemet OSE Detta. Verifiering både med simula
torer och direkt i maskinvaran på egenutvecklade pro
cessorkort 

VI söker både nyutexaminerade och dig med flera års 
erfarenhet av utveckling av maskinvara och/eller ma
skinvarunära programvara. Att du redan idag arbetar in
om Ericsson är meriterande. Viktigt är att du är sugen på 
utveckling! 

Kontakta: Anders Kvarforth, 08-727 3317, anderskvar-
forth@uab.ericsson.se. Ansökan: AXE, Ericsson Utveck
lings AB, PersonalenhetenBirgitta Friis, Box 1505125 25 
Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Systemsupport 
Center for Wireless Internet Integration i Linköping är 
en ny enhet inom Ericsson-koncernen där vi arbetar 
med flera spännande framtidsprojekt Vår uppgift är att 
förena det bästa ur två vårldar-mobiltelefbni och inter-
netteknobgi-för att skapa nya kraftfulla produkter och 
tjänster kring trådlös datakommunikation. Vi arbetar i 
en liten och smidig organisation, med närhet till det sto
ra företagets resurser. Det ger oss möjlighet att alltid 
finnas på teknikens frontlinje i en snabbt föränderlig 
värld. I hela kedjan från idé, via utveckling och produk
tion, till försäljning och support möter vi ständigt nya ut
maningar. Är du beredd att anta dem-med ny kunskap, 
entusiasm och nyfikenhet? 

• Vi söker medarbetare till teknisk kundsupport där vi 
hanterar tekniska frågor och driftstörningar som rappor
teras från våra lokalbolag och kunder runt om i vadden. 
Här kommer du att få en unik möjlighet att arbeta med 
hela system, i nära samverkan med lokalbolagens och 
kundernas personal. Du kan räkna med varierande upp
gifter som innefattar felsökning och problemlösning bå
de på hemmaplan och på plats hos kunden. Genom att 
medverka i de interna utvecklingsprojekten får du djup 
kunskap om våra produkter. Du kommer även att beva
ka och utveckla produkterna med avseende på under
håll samt bistå vid supportutbildning och kundinstalla
tioner. Arbetet innebär resor, ibland med kort varsel, 
samt en viss jourtjänstgöring. 

VI söker medarbetare med kunskaper och erfarenhe
ter inom områden som data- och telekommunikation, 
GSM, TCP/IP, internet, programmering och operativ
system (Unix, WindowsNT, Linux). Lämplig bakgrund är 
utbildning på mellaningenjörsnfvå eller motsvarande, 
gäma kompletterad med ett par års yrkeserfarenhet in
om IT-området På Center for Wireless Internet Integra-
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tion har du hela världen som ditt arbetsfält Det ger dig 
goda möjligheter till internationella kontakter, men krä
ver samtidigt intresse att möta människor och kulturer 
med ett öppet sinne. Initiativkraft, flexibilitet och förmå-
ga att ta personligt ansvar är viktiga egenskaper i relatio
nerna med såväl kunder som arbetskamrater. Du bör 
behärska engelska i såväl tal som skrift och ytterligare 
språkkunskaper är värdefulla. 

Kontakta: Mats Nätterlund, 013-32 21 12, mats.natter-
lund@era.ericsson.se, Ann-Christin Forssell, Personal, 
013-32 22 19, ann-christin.forssell@era.ericsson.se. An
sökan: Systemsupport, Ericsson Radio Systems AB, 
U/ERA/KG/H, Box 1885, 581 17 Linköping, anette.kind-
vall@era.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

I/Bl Helpdesk 
Vi ligger i frontlinjen! Vi har redan de öppna systemen 
installerade hos Ericssons kunder.Ericsson Utvecklings 
AB är ett utvecklingsföretag som finns i Älvsjö, strax sö
der om Stockholm. Vi förser våra kunder med plattform
sprodukter för tele- och datakommunikation samt ut
vecklingsstöd för dessa. Vår UNIX baserade plattform 
finns installerad runt hela världen och ingår bl.a. i stora 
system som NCS och MSC5000+. Nu arbetar vi med att 
använda även Windows NT som plattform. 

• Du, som har de rätta förutsättningarna, erbjuds en 
chans att vara med och arbeta i detta viktiga område för 
Ericsson: Öppna plattformar och dess applikationer. 
Sektionen som ansvarar för AP System integration, d.v.s. 
att bygga ihop alla programvarukomponenter till ett in-
stallerbart system, söker förstärkning: 

Vi söker dig som vill vara med och bygga ut vår help-
desk för Adjunct Processor(AP). VI ger stöd till de Erics
son enheter som gör design på AP samt hanterar ären
den från Ericssons kunder som sänds vidare från kund-
support.l uppgifterna ingår också att ansvara för den 
Webbsida som är ingången till all information om AP:n. 
Till stöd för ditt arbete har du hela designorganisationen 
för AP. 

Kvalifikationer: Ett starkt krav är utpräglad service
känsla samt erfarenhet av design inom AXE, Windows 
eller UNIX. 

Kontakta: Mikael Benzinger, 08-727 5767, mikael.ben-
zinger@uab.ericsson.se. Ansökan: I/Bl HELPDESK, Erics
son Utvecklings AB, Birgitta Fr i is, Box 1505 125 25 Älv
sjö, birgftta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Komponentingenjör -
mekanik 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirelaterode tjänster. Till 
produktenheten Power Systems och sektionen Utveck
ling och Konstruktion behöver vi förstärka med ytterli
gare en person med kompetens inom mekaniska kom
ponenter. 

• Dina arbetsuppgifter kommer att finnas inom följan
de områden: Fungera som den tekniska länken mellan 
utvecklings- och inköpsprojekten genom stöd åt kon
struktörer vid val av leverantör, tillverkningsmetod samt 
uppskatta tillverkningskostnader. Stå för kunskap om le
verantörer och tillverkningsmetoder, plast, plåt och skä
rande bearbetning. Utarbeta och genomföra långsiktiga 
strategier inom inom området samt kontinuerligt upp
datera och optimera leverantörsbasen inom ritnings-
bundet material-mekanik Utveckla delar av vårt pro
duktsortiment i samarbete med utvalda partners och le
verantörer. Ansvara 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 
svenska och på engelska. Personliga egenskaper vi vär
desätter är att du arbetar självständig inom vårt team, 
tar egna intiativ, 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, 
cedlia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: K99075 
KOMPONENTINGENJÖR-MEKANIK, Ericsson Compo
nents AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA
STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, VAS 
OPERATIONS 

We have taken the better of the two worlds, the former 
Network Intelligence at BN and Value Added Services at 
BR, and merged them into PVAS: Product unit Value Ad
ded Services. With a broader product range, and truly 

converging services to offer, we are ready to conquer 
the minds of the telecom community. Supply & Support 
located in Sweden, handles worldwide deliveries of 
Network Intelligence platforms and services The VAS 
product area is an area where many new applications 
and platforms are developed each year. Working with 
VAS products means working with complete solutions 
(i.e. the whole IN network). Our mission is to make sure 
that the VAS products are functioning in the customers 
network. ERA Supply * Support are now looking for 
new. 

VAS Support Engineers 
• VAS 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 solve complex problems 
that occur in the customer's networks. 

Have you worked with products like AXE, SMAS, SMA 
different Service Applications e.g. CCS, ASC, l&B for at 
least three years? Have you experience in trouble-shoo
ting? Are you open-minded and like to take responsibili
ty? Do you work best on your own initiative? Are you al
so 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! 

Application: VAS SUPPORT ENGINEERS 

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 EngineersAs our DT Engineer you will in dose co
operation with the customer create, implement and ve
rify IN Network Data according to the customer's requi
rements. You will also be working with standardization 
of data for new IN sen/ices. This requires closely contact 
with others in your team.We believe that you have eit
her worked in the area for several years or that you are 
eager to learn more about i t You are also open-minded, 
able to work with people and you communicate fluently 
in English/The job also involves travels. 

Application: DT-Engineer 

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 challenges. We also think that you have wor
ked with IN before and that it is now time to learn all 
about i t Experience from SMAS, SDP, AXE is very welco
me. We offer you a good possibility to develop your 
technical competence and also yourself as you continu
ously take on new products and meeting new custo
mers somewhere around the globe.<brWe believe that 
you have either worked in the area for several years or 
that you are eager to learn more about i t You are also 
open-minded, able to work with people and you com
municate fluently in English.The job also involves tra
vels. 

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@era.ericsson.se, Linda Thomassen (Manager-
Karlstad), +46 54 19 3693,Mobile: +46 70 624 5095, 
linda.thomassen@ericsson.com Application: VAS SERVI
CE SUPPLY & IMPL ENGINEERS, Ericsson Radio Systems 
AB, HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCKHOLM, 
tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Nätplanerare 
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna 
möta kundernas krav på snabba lösningar krävs själv
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består för när
varande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår 
personalstyrka med yttedigare personal. 

• Som nätplanerare blir du ansvarig för transmissions-
och transportnäts-design för cellulära operatörer. Du 
svarar för kravformulering, design, planering och doku
mentation av transportnätslösningar. Designarbetet görs 
med hjälp av datorhjälpmedel varför viss datorvana 
krävs. 

Lämplig bakgrund är teknisk högskola eller liknande. 
Några års erfarenhet av transmissionsplanering och di
mensionering av u-vågslänkar är önskvärt men inte ett 
krav. Även nyutexaminerade kan komma ifråga för tjäns
ten. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs. Per
sonen vi söker är självständig, drivande och beredd att 
jobba utomlands under perioder. 

Kontakta: Per Malmrud, 08-404 34 28, Madeleine 
Koch, personal, 08-757 1749. Ansökan: Nätplanerare, 
Ericsson Radio Access AB, Kl/RSA/HPS Cicki Mattsson, 
Box 11,164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa. 
ericsson.se. 

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 per
formance analysis and simulation studies of such 
networks. 

Working with Bluetooth networking at this relatively 
early stage gives a unique opportunity to gain through 
knowledge in a technology that just seen its first light! 

Contact: Per Johansson, +46 8 719 02 90, per.johans-
son@etx.ericsson.se. Application: Wireless Ad-hoc 
Network Researchers, Ericsson Radio Systems AB, 
ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamnsgatan 23, 
164 80 STOCKHOLM 
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ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Mekanikkonstruktörer 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar, klimat- och energiövervaknings
system samt energirelaterode 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. 

Ansökan: K99074 MEKANIKKONSTRUKTÖRER 

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 högskoleingen
jör med Efteknisk inriktning, alternativt gymnasieingen
jör 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.soder5tromfaieka.encs50n.se. 
Ansökan: K99073 LAYOUTKONSTRUKTÖRER, 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 and 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 wideband, mufti 
channel and mufti standard techniques, using fast 
DSP's will very soon change the architecture of the RBS 
making it more generic and more cost effective. Our 
R&D organisation RSA/B/U (approx. 100 people) which 
successfully has developed high quality, cost effective 

radio base stations since the mid I980:ies, is now ta
king a new step into tomorrow's technology. 

• We are looking for two new members to 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 Töredal, Manager Software Design, +46 8 
404 24 38, Anna-Greta Eriksson, Human Resources, 
+46 8 404 53 69. Application: Real Time Software De
signer, Ericsson Radio Access AB, Kl/RSA/HPS Cicki 
Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsfår 
strömförsörjningsutrustning, klimatsystem samt styr-
och övervakningssystem för telekommunikation. 

Enheten Energy Management söker 

Hårdvarukonstruktörer 
• Som hårdvarukonstruktör arbetar du med både ny
konstruktion och rationaliseringar. Våra produkter är da-
torbaserade övervakningssystem för energitillämpningar 
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 helhe
ten. 

önskvärda kvalifikationer är civilingenjörsexamen 
med erfarenhet av hårdvarukonstruktion, mestadels di
gital teknik, men även kunskap i analog teknik behövs. 
Engelska behärskar du flytande i tal och skrift 

Kontakta: Ola Lundin, 08-721 67 96, 
Ola.Lundin@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Perso
nal), 08-721 67 23, John.Gustafsson@eka.ericsson.se. 
Ansökan: K97046, Ericsson Components AB, Energy 
Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, 
Cv.Energy@eka.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. VAS 
OPERATIONS 

We have taken the better of the two worlds, the former 
Network Intelligence at BN and Value Added Services at 
BR, and merged them into PVAS: Product unit Value Ad
ded Services. With a broader product range, and truly 
converging services to offer, we ore ready to conquer 
the minds of the telecom community. Supply & Support 
located in Sweden, handles worldwide deliveries of 
Network Intelligence platforms and services. The VAS 
product area is an area where many new applications 
and platforms are developed each year. Working with 
VAS products means working with complete solutions 
(i.e. the whole IN network). Our mission is to make sure 
that the VAS products are functioning in the customers 
network. ERA Supply & Support are now looking for 
new... 

Supply Project Manager 
• ERA Supply & Support is looking for Supply Project 
Managers. Good co-ordination is a key factor to a suc
cessful delivery and a happy customer. 

The Supply Project Managers role has been 
established in order to keep the different parts of the IN 
network together and to secure that we focus on the 
customer throughout the delivery. As a Supply Project 
Manager you are working through the whole Supply & 
Implementation process. You organize the project close
ly with our order office and the resource owners, you 
are coordinating activities not only internally within Sup
ply & Support but also towards other units such as AXE 
supply units, Customer Control Center and the customer 
of course. 

The job as such is very challenging, you will handle 
both situations where argumentation and managing 
skills are necessary but also situations where technical 
skills are needed. So rf you have these skills and you 
want to use them, then you have found the place to 
work. 

Since the area of responsibility is from order to accep
tance you will get good insight in the processes we 
work in. It is therefore essential that you also focus on 
improvements to assure that we will become a world 
dass supplier. The job also involves travels. You will be 
handling situations where argumentation and manage
ment skills can easily be combined with your technical 
skills. 

Application: SUPPLY PR01ECT MANAGER 

VAS Third Party Platform 
Supply & Implementation 
Engineers 
• This area is an area where a lot will happen in the 
near future. New solutions with a mix of Infocom and 
Internet products are just around the comer. In order to 
prepare the organization for deliveries of new products 
and also to be able to handle today's products like 
SMAS, SDP and SCP-G we need more people with Unix 
and Internet background. 
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We believe that you are a team worker who likes 
challenges. If you are already familiar with Ericsson's IN 
platforms 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 
platforms and applications. 

We believe that you have either worked in the area 
for several years or that you are eager to learn more 
about i t You are also open-minded, able to work with 
people and you communicate fluently in English,The job 
also involves travels. 

Contact: Kristina Killström (Manager-Stockholm), +46 8 
719 2923,Mobile: +46 70 213 2923, 
kristina.killstromi3ericsson.com, Lennart Pihl (Manager-
Stockholm), +46 8 719 8522 .Mobile: +46 70 519 8522, 
lennart.pihl@era.ericsson.se, Linda Thomassen (Mana
ger-Karlstad), +46 54 19 3693, Mobile: +46 70 246 
9326, linda.thomassen@ericsson.com Application: VAS 
PLATTORM SUPPLY & IMPL ENGINEERS, Ericsson Radio 
Systems AB, HF/ERA/LU/OZ Tanja Adell, 125 26 STOCK
HOLM, tanja.adell@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Provplatskonstruktör 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning 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 utvär
dering och anskaffning av nya utrustningar samt fram
tagning 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-konstruk-
tion, verifiering av produkter, programmering i HP-VEE 
samt provningsberedning. Du är flexibel, analytisk, själv
gående samt har lätt för att samarbeta 

Kontakta: Eva Slivon Snis, 08-404 2908, Per-Gunnar 
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Provplats
konstruktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki 
Mattsson, Box 11,164 93 Stockholm, christina.matts-
son@rsa.ericsson.se. 

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ 

EMC & Signal 
integrity Manager 
7he department Systems Properties Technology in Älv
sjö is looking for a Manager. The department is part of 
the Supply & IT 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 ori
ented and be able to work independently and structu
red. Excellent writing and communication in English is 
required. Suitable education is a Masters Degree in 
Engineering. For this position, experience from HW-de-
sign and/or verification and test of EMC signal integrity 
or overvoltage is qualifying. Knowledege of product ma
nagement or project leading is an advantage. 

Contact Jörgen Hedenström, 08-719 2158, jorgen.he-
denstrom@etx.ericsson.se, Sara Lysell, Human Resour
ces, 08-719 4607, saralyseH@etx.ericsson.se. Applica
tion: EMC & Signal integrity Manager, Ericsson Telecom 
AB, KK/DST/UP, 126 25 STOCKHOLM, 
sara.lysell@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Cruppchef prod.teknik 
Kistafabriken år Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Som chef för sektionen tillverkningsteknik kommer 
du att ansvara för att leda och fördela arbetet, utveckla 
personalens kompetens samt övriga uppgifter som ålig
ger en gruppchef. Sektionen tillverkningsteknik ansvarar 
för testteknik/elektronik- och programvaruutveckling. 

Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning tele 
eller motsvarande. Du har erfarenhet av chefsarbete al
ternativt projektledning, konstruktion av hård- och 

mjukvara samt testutveckling inom produktionsteknik 
Har du även erfarenhet av Telecom och RF-teknik är det
ta en merit Som person är du strukturerad och kreativ. 
Du har ett drivande arbetssätt och kan motivera och en
tusiasmera dina medarbetare samt har lätt för att se hel
heten. 

Kontakta: Björn Eriksson, 06-757 3951, Bo Gunnarsson, 
08-404 6624, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 
1539. Ansökan: Gruppchef prod.teknik, Ericsson Radio 
Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 
Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA 

Utv.ingenjör test/mätteknik 
hårdvara 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med utveckling av testplatt
form, hårdvara, mätmetoder o dyl. I arbetsuppgifterna 
ingår även att bevaka utvecklingen inom området test 
nya produktkrav, nya tekniska möjligheter samt att dri
va/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 
förmåga att leda teknikprojekt samt har en god samar
betsförmåga. 

Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 3951, Bo Gunnarsson, 
08-404 6624, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-
7641539. Ansökan: Utv.ingenjör test/mätteknik hårdva
ra, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11,164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericsson.se. 
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ERICSSON R A D I O ACCESS AB, KISTA 

Utv.ingenjör test/mätteknik 
mjukvara 
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktion
senhet vi finns i Kista och sysselsätter omkring 800 
personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio 
access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är till
verkning av radiobasstationer till mobilnät 

• Du kommer att arbeta med utveckling av testplatt
form, mjukvara, mätmetoder, instrumentstyming m m. I 
arbetsuppgifterna ingår även att bevaka utvecklingen in
om området test, nya produktkrav, nya tekniska möjlig
heter samt att driva/medverka i interna teknikprojekt i 
samarbete med övriga produktionstekniska avdelningar, 
utvecklingsfunktioner och externa leverantörer. 

VI söker dig som är civilingenjör med inriktning 
elektro/data eller motsvarande. Du har erfarenhet av 
mjukvarukonstruktion, testutveckling och mätteknik. Har 
du även erfarenhet av projektledning och RF-teknik är 
detta meriterande. Som person är du konstruktiv, har 
förmåga att leda teknikprojekt samt har en god samar
betsförmåga. 

Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 3951, Bo Gunnarsson, 
08-404 6624, Per-Gunnar Nyström, personal, 08-764 
1539. Ansökan: Utv.ingenjör test/mätteknik mjukvara, 
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, 
Box 11,164 93 Stockholm, 
christina.mattsson@rsa.ericssoase. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING 

Configuration Manager 
Vi är ett BSC designkontor som utvecklar BSC-applika-
tioner i traditionell AXE-10 miljö samt i framtidens IP-
baserade CSM-system (Core BSS). vi arbetar med flera 
parallella 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. T.ex. mellan projektens Configuration Mana
gers. Att aktivt deltaga I vårt förbättringsarbete och vara 
med och införa nyheter som tex. 'Dairy Build" och 'Auto 
terf. 

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.eriason.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Enheten för Digitalelektronik och Testsystem FN/B, sö
ker: 

Enhetschef konstruktion 
FN/BKC Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom 
Ericsson för försvarselektmnik och mikrovågskommuni
kation samt är centrum för Ericssons forskning och ut
veckling inom mikrovågsteknik och höghastighetse
lektronik. Vi söker dig som vill vara chef och leda en 
konstruktionsgrupp. Du kommer att arbeta i en stimule
rande 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 
arbetar med utveckling av datorplattformar for inbygg
da realtidssystem. Vi är kompetenscenter för avancerad 
digitalelektronik samt testsystem och år idag ca 50 per
soner organiserade i sex enheter. FN/BK utvecklar ma
skinnära programvara för olika typer av realtidssystem. 
Främst för JAS och Erieye men även åt andra projekt in
om 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 tek
niska 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. 
Erfarenhet 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 
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 
84 Mölndal 

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 existeran
de servicekonceptet 

• Som testingenjör kommer Du att utveckla testkon
cept för nya och existerande konsumentprodukter, såväl 
mjukvara som hårdvara. Du kommer att delta i projek
tarbete för nya produkter. Arbetet är förenat med visst 
resande 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 
mätteknik. 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 självstän
digt som i grupp. Du gillar att arbeta i ett högt tempo 
och Du är intresserad av att utvecklas i en snabb och dy
namisk värld. Då vi arbetar i en internationell miljö med 
många externa 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 Karisson,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 

Software Engineers 
Business unit Home Communications within Ericsson 
Business Segment Consumer Products in Kista are loo
king for 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. 
Preferably, you also have experience in UML and Ratio
nal Rose. 

In your work you have the ability to put yourself in 
the position of the enduser/consumer and you have a 
creative personality. We also need you to speak and wri
te English fluently. 

Contact: Mickey Nasiri, +46 8 404 55 91, mobile:+46 
70 319 38 61. Application: Teknik-Mjukvara, Ericsson 
Mobile Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahl-
berg, 164 80 Stockholm, 
Gunn.Sahlberg@qcs.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 bok for an engineer ready for new chal
lenges working with early system design. 

System Designer 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 world 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 Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Team Leader Layout 
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 Layout-
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 layoutkonstruk
tion, bägge med inriktning på elektronik gärna kunnig i 
EMC. Kraftkonstruktion är meriterande liksom Ericssons 
dokumentationssätt. Arbetet sker till stor del i projekt
form, med stora kontaktytor tex: konstruktörer, produkt
ledning, leverantörer och produktion, därför är det av 
vikt att du har god samarbetsförmåga. Ericssons kon
cernspråk är engelska därför måste du behärska såväl 
svenska som engelska i tal och skrift 

Layoutkonstruktör 
för strömförsörjningsutrustning inom företrädesvis ra
dio- och telekomsektorerna. 

• I arbetet ingår nykonstruktion, utveckling och rationa
lisering av kretskortslayouter till kraftsystem samt doku
mentation av detta. 

önskvärda kvalifikationer är att du har tekniskt gym
nasium med Elteknisk inriktning och erfarenhet av lay
outkonstruktion, alternativt akademisk utbildning med 
specialitet elektronik gärna kunnig i EMC. Kraftkonstruk
tion är meriterande. Arbetet sker till stor del i projekt
form, med stora kontaktytor tex: konstruktörer, produkt
ledning, leverantörer och produktion, därför är det av 
vikt att du har god samarbetsförmåga. Vi använder mo
derna CAD-hjälpmedel därför är stor datorvana ett 
krav.Ericssons 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, 
cecilia.soderstrom@eka.ericsson.se. Ansökan: K99079 
LAYOUTKONSTRUKTÖRER, 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 of the BSS 
(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 
customers understand the full value of BSS and OSS of
ferings This includes defining argumentation for our 
products, performing presentations to customers and 
local companies and managing the PU BSS market 
communication world wide. 
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• 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 al
so be given overall responsibility for the quality and 
structure of our written material. 

Qualifications and experience needed include 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.wallgren@era.erics-
son, se. Application: Technical Writer, Ericsson Radio 
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCK
HOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Package Development is a part of the new 
Smithing Platform Development and Supply Unit at 
GSM Systems. We are responsible for developing pro
duct 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 packa
ging concept and the products, to support the challeng
es given by R8, K9, 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, de
fine 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, Engine
ering and/or product management is relevant 

Node Desing 
• Our core products today are the MSC, BSC and CSP 
(HLR and IN) order objects. They are developed in coo
peration with the Strategic Product Managers, SPM, the 
Node Production Centers in Katrineholm and Ös
tersund, Implementation Services-IVZ, Logistics Mana
gement LVT/L, and Spare Parts, LY. We are responsible 
for creating, releasing and maintaining the products in 
PRIM and PCAT. 

MSC responsible 
• the Order Object responsible is the Operative Pro
duct Manager for the MSC. You have good technical 
knowledge of the MSC, enjoy leading cross-functional 
teams and have leadership qualrtit.es. A background in 
technical sales support, IE/DT or SS/MSC verification is 
relevant You have an engineering degree or equivalent 
experience. 

Configuration 
Management responsible 
• is operativefy 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 product ad
ministration is a plus. A strong sense of order and capa
bility to cooperate with others is a must 

Product Handling 
• Efficient product administration is a key to the suc
cess of our concept We work with PRIM and PCAT, GSM 
system's WEB-based product database. You have been 
responsible for products in PRIM and understand the 
basics of release handling and product structures. You 
enjoy working in development projects with challenging 
time schedules, and are prepared to make the efforts 
needed to get PRA in time when needed. A strong sen
se for order and a customer oriented mind is necessary. 

Application: Node Design 

HW Technology 
• supports the other U/T/D units with technical experti
se, in order for them to be able to have the right pro
ducts available. The main tasks for the HW Technology 
unit is to prepare for new products coming in, run the 
Technical coordination in our projects and being respon
sible for: product substitution, main interface towards 
the supplier organisations in technical issues, i.e. how to 

configure new products, etc Today it is mainly UAB and 
ACC main interface towards Implementation Services, 
IVZ, with regards to development of methods and tools 

Standard Configurations 
• a key to our concept is the Standard Configuration 
Description, SCD, that specify the HW product that shall 
be packaged. These are made in cooperation with the 
Product and Systems Management LVT/L The SCD aut
hor has to be capable of taking in requirements from all 
our main partners and come up with solutions that ful
fill them to a relevant degree. You have an engineering 
degree or equivalent experience. A background in HW 
Dimensioning, HW Sales Support, Engineering and/or 
system development in GSM/AXE is relevant You have 
to be both technically creative, have good writing skills, 
and a good sense of order. 

Product Substitution 
• we secure that all substitution cases are handled and 
followed up. Covering all activities starting with the in
troduction into the SW until phase out from production. 
Everything from big issues like the BYB202 phase out to 
a HD in the I0G. You enjoy working with many interfa
ces in an international environment An important part 
of the work is to rationalise the operative processes and 
enhance the performance in the area. You must be ca
pable of establishing networks, find relevant follow up 
methods and take operative action wherever needed. 
Experience from TTM work on the system level and a 
degree in engineering is relevant 

MINI-LINK 
- hur du blir en del av framtiden 

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 få jobba med: 
• Marknadsföring och systemförsäljning. Du har 
eget marknads- och resultatansvar. Du skal! tillsammans 
med lokalbolag nå uppsatta mål. 

Detta är lämpligt for 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-
produkrerna. 

Det är ett omväxlande arbere i en internationell 
miljö, nära den expansiva marknaden för mobilrelefoni 
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 rill 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. 

Vilker jobb det än gäller, kan du också konrakta någon 
av våra personalansvariga, antingen Eva Backlund-Strid, 
031-747 2469, eva.backlund-srrid@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 posra din ansökan, 

märkt med aktuellt referensnummer senast 12 november 
till Ericsson Microwave Systems AB, Personal & Organi
sation, 431 84 Mölndal. 

Ericsson Microwave Sysrems 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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Contact Henrik Hassler, +46 8 404 8754, henrik.hass-
lergiera.ericsson.se. Application: HW Technology, Erics
son Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

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 de
velopment 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 per
sons 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 interested 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 require
ments on the GSM/UMTS platform product develop
ment 

Standard Configurations 
• Today virtually all new BSC and MSC HW platforms 
within GSM systems are sold as product packages, and 
the future success of the GSM/UMTS product 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 product packages, including the 
product 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 swit
ch products, and your first task on development of new 
measurements will be in this area. 

Contact Patrik Birgersson, +46 8 585 31598, patrikbir-
gerssongera.ericsson.se, Johan Mattsson, +46 8 404 
7298, johan.mattsson@era.ericsson.se. Application: Fu
ture GSM & UMTS Infrastructure, Ericsson Radio Systems 
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telecommunication såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirehterode tjänster. 

Enheten Energy Management söker en 

Verifieringsingenjör 
• Du kommer att ingå i en verineringsenhet med huvu
duppgift att systemverifiera våra produkter. I arbetsupp
gifterna ingår verifiering på systemnivå, framtagande av 
veriheringspecar, samt ständig utveckling av verifier-
mgsmiljön. Verifierrngen sker i projektform varför kon
takten med konstruktions och produktenhetema 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, Fredrik. Hov-
land@eka.erksson.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,ericssonse. 

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 multiservice multiplex
ing in the access network. 

Ericssons ATM based access network system (ANx) is 
designed for meeting those requirements offering a 
flexible platform suitable for different access network 
media, 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 
technical interest are crucial. Experience in datacom 
(ATM and TCP/IP), product development/systems ma
nagement 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, 
ame.wallers@etx.ericsson.se, Catarina Larson Åstrand, 
Human Resources, 08-719 0836, catarina. larson-
astrand@etxericsson.se. Application: MANAGER ANx 
SYSTEMS MANAGEMENT, margareta.bringbyfgetxerics-
son.se. 

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA 

Digitalkonstruktör 
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment 
inom Ericsson Radio Access AB. vi erbjuder kompletta 
transmissionssystem för alla mobila tillämpningar. 
Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger 
ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna 
möta kundernas krav på snabba lösningar krävs själv
ständiga och kunniga medarbetare. CTS består för när
varande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår 
personalstyrka med ytteriigare personal. 

• Som digital konstruktör kommer du att arbeta med 
delsystemering och utveckling av digital maskinvara, 
samt maskinnära programvara. Vi arbetar med program-
merbara kretsar (FPGAer) och det bra om du har erfa
renhet av VHDL programmering. Utvecklingen kommer 
att göras i nära samarbete med affärsenheter för de oli
ka cellulära standarderna samt med våra partners (un
derleverantörer). Du är civil-, högskole- eller gymnasie
ingenjör med minst ett par års erfarenhet av digital kon
struktion. Du är självständig, öppen och har lätt för att 
samarbeta med andra personer. 

Kontakta: Anders Eriksson, 08-404 45 10, Madeleine 
Kock, Personal, 08-757 17 49. Ansökan: Digitalkonstruk
tör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Matts
son, Box 11,164 93 STOCKHOLM, 
christina.mattsson@rsa.ericssorLse. 

ERICSSON COMPONENTS AB, KALMAR 

Produktionsingenjör 
vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför och till
verkar DC/DC-omvandlare för telekommunikationsom
rådet Våra produktionsvolymer går stadigt uppåt och 
det har resulterat i investeringar i ny teknik och mycket 
tekniskt avancerade maskiner. Detta innebår att vi be
höver förstärka vår produktionsavdelning med ytteriiga
re en kvalificerad produktionsingenjör. 

• Du kommer som produktionsingenjör att utöver de 
sedvanliga produktionstekniska frågorna att leda och ut
veckla våra nya produktionsprocesser. Du skall svara för 
dokumentation av processerna och ansvara för testkör
ningar samt utvärderingar. 

Du bör ha en teknisk utbildning från gymnasie eller 
högskola, samt flerårig erfarenhet av produktionsteknik 
inom elektronikindustri. Du skall ha goda datakunskaper 
och Du behärskar engelska i tal och skrift Du skall även 
kunna arbeta både självständigt och i grupp. 

Kontakta: Ulla Östergren, 0480-614 12, ulla österg-
ren@eka.ericsson.se, Jan Nilsson, 0480-614 24, jan.nils-
son@eka.ericsson.se, Jan Uhlander, 08-721 65 46, 
jan.uhlander@eka.ericsson.se. Ansökan: K 99118 PRO-
DUKTTONSINGENJÖR, Ericsson Components AB, 
KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, 
cv.energy@efca.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 för Flygradar tar fram 
programvara för databehandlingsfunktionen i: Radarn 
PS05/A förlAS39 Gripen. Radam PS46/A förJA37 Vig
gen. Simulatorer och testutrustningar för flygande ra-
darsystem. Programvaran konstrueras i varierande pro
gramspråk såsom C C++, Ada95, D80 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/eller real-
tidsprogramvarukonstruktion är meriterande. Vi ser gär
na att du är samarbetsvillig, kreativ och noggrann och 
har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift 

Kontakta: Anders Åström, 031-747 3718, 
andersastrom@emw.ericsson.se. Ansökan: PROGRAM
VARUKONSTRUKTÖR DATABEHANDLING, ref nr 99-157, 
Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisa-
tion431 84 Mölndal 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KATRINEHOLM 

Konstruktör 
Ericsson Radio Systems AB i Katrineholm är en produce
rande enhet inom Ericsson koncernen. VI bedriver en 
högteknokogisk produktion av mobilsystemprodukter. 
Cirka 500 personer arbetar i vår Hödesorienterade verk
samhet, där vi arbetar kundfokuserat med ett öppet kli
mat som uppmuntrar självständighet och kreativitet Vi 
anser att motiverad personal år grunden till framgång. 
Det är också kombinationen av nytänkande, flexibilitet 
och uthållighet som tillsammans med vår unika kompe
tens inom paketdataöverföringsområdet är grunden till 
våra framgångar. 

• Du kommer att arbeta med produktvård, vilket inne
bär rationaliseringar och förbättringar av befintliga pro
dukter samt utredningar av eventuella kundproblem. 
Konstruktionsarbete inom elektronik är Din huvudsakli
ga arbetsuppgift. 

Vi tror att Du är civilingenjör med inriktning telekom-, 
data- eller elektronik alternativt har gedigen erfarenhet 
inom det aktuella området Signalprocessorkunskap är 
meriterande. Vidare bör Du ha erfarenhet av Ericsson 
dokumentation. Personliga egenskaper som vi värderar 
högt är initiativ- och innovationsförmåga samt förmågan 
till analytiskt tänkande. 

Kontakta: Lennart Thömell, 0150-58 211, lennartthor-

nell@era.ericsson.se. Ansökan: Konstruktör, Ericsson Ra

dio Systems AB, KH/ERA/DSP/AK/UH Carina Karlsson, 

Box 193, 641 22 KATRINEHOLM, 

Carina. Karlsson@era.ericsson.se. 
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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 byAirtouch and TIW. Our customer had a fly
ing start which surpassed all the expectations The tem
po is very high and the customer is in a tough competi
tive situation. 

• 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/EIR, SMS, MIN. This requi
res close relationship and interaction with the customer, 
strong technical background that enables the SS engine
er to conduct fault analysis, trouble shooting and pro
gram correction 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 competen
ce. 

Requirements: You have experience of working within 
Customer Support, a good knowledge of support activi
ties, 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, Memoid: ETRETRJOAK, Simona Serban, Hu
man Resource Manager, +40 1 401 0122, 

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA 

FPGA-konstruktör -
Mini Link BAS 
ANx är en ATM baserad bredbandsprodukt som kan an-
våndas som bas för flera olika drop-teknohgier såsom 
ADSL, HFC, FTTH och snart även Radio. De tiänster som 
systemet kan erbjuda slutkunden är tex. Video on De
mand, CableTV, Datacom (high speed internet) och te-
lefoni. 

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 är 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 konstruerat ASIC eller FPGA förut och har ett 
intresse av att vara med och ställa krav på funktionen. 
Efter färdig konstruktion finns det möjlighet att följa 
med till delsystemtest och även systemtest 

Ansökan: FPGA-konstruktör-Mini Link BAS. 

HW Design Mini Link BAS 
• 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 basic test på kortnivå. 

Kontakta: lohan Blom, chef, 08-719 40 56, 
johan.blom@etx.ericsson.se, Catarina Larson Åstrand, 
Personal, 08-719 08 36, catarina.larson-
astrand@etxericsson.se. Ansökan: HW DESIGN Mini 
Link BAS. margareta.bringby@etx.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Test & verifiering 
Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av 
SMS-funktioner i Ericssons GSM-system. Därutöver ar
betar vi också inom MSC/VLR och HLR. Arbetet uförs i 
en internationell miljö tillsammans med kollegor i Tysk
land, Spanien, Finland, USA och Grekland. De närmaste 
åren krävs omfattande utveckling av GSM systemet för 
att kunna klara av alla nya mobila applikationer. Syste
met ska också förberedas för tredje generationens mo-
biltelefoni (UMTS, IMT-2000). 

• Du kommer att arbeta med att verifiera den funktio
nalitet som implementerats i vår design. Arbetet sker i 
huvudsak i simulerad miljö. Du har 2-5 års högskoleut
bildning eller motsvarande. Du är antingen nyutexami
nerad eller har arbetat några år med mjukvaruutveck
ling. Vid behov kommer du att få ta del av vårt interna 
utbildningsprogram. 

För tjänsten är det viktigt att du är öppen, flexibel och 
tycker om att arbeta i en växande organisation och vill 
söka nya utmaningar. Du måste även ha förmåga att ta 
egna initiativ, arbeta i team samt ha goda kunskaper i 
engelska. Erfarenhet av AXE10 design/test eller kunskap 
om GSM är en merit 

Kontakta: Stefan Englund, 08-719 91 80, Stefan.N.Eng-
lund@era.ericsson.se. Ansökan: IN 170, TEST & VERIFIER
ING, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 
80 STOCKHOLM, ann.beer@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ 

Sektionschef Systemledning 
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 systemledningssek-
tion ansvarar för de tidiga faserna i projekt och utför 
förstudier och kravspecificering inom GSM och UMTS. 
Just nu arbetar vi inom UMTS O&M, HLR på Tehrb, CA
MEL, Prepaid och Short Message Service m.m. 

• Som sektionschef kommer du att leda arbetet på 
sektionen 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/systemled
ning inom Telekom/Datakom. Erfarenhet inom GSM är 
en merit Du bör också ha tidigare ledarerfarenhet (lin
je/projekt), vara öppen, flexibel och ha en positiv inställ
ning. 

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.eric5Son.se,. Ansökan: INI 17, 
SEKTIONSCHEF SYSTEMLEDNING, Ericsson Radio 
Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, 
ann.beer@era.ericsson.se. 

mmmmmmmmmMmmmmmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

IP BASED AND AXE BSS SYSTEM VERIFICATION 

Want to work 'hands-on' with today's moneymaker and 
future technologies? COME JOIN LVN/T! We are respon
sible lor verification and maintenance of the BSS pro
duct in GSM. We are performing our verification and 

http://lergiera.ericsson.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
http://gerssongera.ericsson.se
mailto:johan.mattsson@era.ericsson.se
mailto:kerstin.almblad@era.ericsson.se
mailto:land@eka.erksson.se
mailto:John.Gustafsson@eka.ericsson.se
mailto:daes.hagel@etxericsson.se
mailto:ame.wallers@etx.ericsson.se
mailto:astrand@etxericsson.se
http://son.se
mailto:ren@eka.ericsson.se
mailto:son@eka.ericsson.se
mailto:jan.uhlander@eka.ericsson.se
mailto:cv.energy@efca.ericsson.se
mailto:andersastrom@emw.ericsson.se
mailto:nell@era.ericsson.se
mailto:Karlsson@era.ericsson.se
mailto:johan.blom@etx.ericsson.se
mailto:astrand@etxericsson.se
mailto:margareta.bringby@etx.ericsson.se
mailto:lund@era.ericsson.se
mailto:ann.beer@era.erksson.se
mailto:henrik.malmstrom@era.eric5Son.se
mailto:ann.beer@era.ericsson.se


KONTAKTEN NR 17 1999 J O B B N Y T T 41 

maintenance activities in Kista with a complete GSM 
Network 

In the Classical BSS development projects we are re
sponsible for BSS Feature Test and BSS System Test 
during this time we have the customers here testing to
gether with us in the test lab. In the Core BSS develop
ment project we are responsible to integrate the new IP 
based BSC called RNS into the big network, called Core 
BSS In order to strengthen the unit we are now looking 
for You who ore interested in working with the future 
GSM systems where we work together in order to och/e-
ve best result! 

We need two 

Verification Engineers 
• We are looking for 2 verification engineers intressted 
in working in a young, proffesional and Teamoriented 
department Either you are an experienced AXE person 
or have knowledge in the IP based field. GSM / BSS pro
duct knowledge is definitely a plus, as well as experien
ce from other mobile networks. 

We also need two 

Troubleshooter engineers. 
• We are looking for 2 troubleshooting engineers in
tressted in working in a young, proffesional and Teamo-
riented department Either you are a very experienced 
AXE person or have a deeper knowledge in the IP based 
held. GSM / BSS product knowledge is definitely a plus, 
as well as experience from other mobile networks 

Contact: Ytva östlund, LVN/TVC, +46 8 404 7327, 
ylva.ostlund@era.ericsson.se, Roger Erlandsson, LVN/TC, 
+46 8 404 4942, roger.eriandsson@era.ericsson. Appli
cation: Se resp tjänst, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin AlmWad, 164 80 STOCKHOLM, kerstiaalmb-
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Routing Expert 
Router Design is a newly-created section responsible for 
design and implementation of IP router components for 
Ericsson's mobile data networks. Our expertise in IP 
networking and routing protocols is in demand for ma
ny projects and technical investigations. Our key areas 
of competence include routing and routing protocols, 
classification, and security. We participate regularly in 
the work of the Internet Engineering Task Force, and 
work at the leading edge of Internet technology. 

• In order to make the Internet truly mobile, the Inter
net protocols must be integrated into the infrastructure 
of the mobile network. Ericsson is in the process of de
veloping the third generation of mobile communica
tions systems, and these systems will use Internet pro
tocols from end-to-end. Since Router Design is respon
sible for the routing protocols in these systems, we are 
in an expansive phase, and need to reinforce our sec
tion with the most competent router engineers availab
le. Befattningsbeskrivning 

You will lead design and implementation of IP router 
based projects in the areas of routing protocols, hard
ware/software interfaces, security, and system manage
ment You will participate in building up our organiza
tion for the new telecoms world, and are looking for a 
chance to excel. 

BSCS/EE or equivalent required, MSCS/EE preferred. 
Five or more years experience in software development 
in a C/C++/Unix environment, IP networking, embed
ded systems. Proven ability in project development from 
functional specification to customer shipment 

Contact: Matthew Crockett, +46 31 703 6268, Matt-
hew.Crockett@erv.ericsson.se, Uff Bengtner, +46 31 703 
6085, Uff.Bengtner@erv.ericsson.se. Application: Rou
ting Expert, Ericsson Mobile Data Design AB, Human Re
sources, S I Sigfridsgatan 89,412 66 Göteborg. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Java 
Open Telecom Platform, Produktutveckling är en avdel
ning inom Open Systems och består idag av 20 perso
ner. Vi behöver förstärkning till vårt team som utvecklar 
den nya Java-baserade mjukvaruplattformen för distri
buerade robusta telekom system. Projektet är även känt 
under namnet 'Ronja'. 

• Var med och utveckla Ericssons nya mjukvaruplatt-
form i lava Utvecklingen sker i små team med snabba 
beslutsvägar samt ett minimum av administrativ overhe
ad. Alla medarbetare deltar i hela utvecklingskedjan från 
design, implementation och dokumentation till integra
tion och test De små teamen bidrar till en kreativ miljö 
där egna initiativ uppmuntras. Utvecklingsmiljön är Sun-
arbetsstationer och förutom lava används även andra 
programmeringsspråk, företrädesvis C 

Kvalifikationer Du som söker uppfyller några av ne
danstående punkter: Har några års erfarenhet av in
dustriella programvaruprojekt Har högskoleexamen in
om datalogiområdet eller motsvarande kompetens. 
Tycker om och är duktig på att programmera. Behärskar 

och jobbar gärna med flera olika programmeringsspråk, 
främst lava, C och C++. Tycker om att jobba självstän
digt och att ta ansvar för hela utvecklingskedjan för en 
programvarukomponent Har erfarenhet av telekom-
system inklusive protokoll och standards. 

Kontakta: Kenneth Lundin, 08-727 5725, 
kenneth@erix.ericsson.se, Gunilla Hugosson, 08-727 
5730, gunilla@erix.ericsson.se, Magnus Ericson, 08-727 
5753, me@erix.erksson.se. Ansökan: lava, Ericsson Ut
vecklings AB, P/A Birgitta Friis, Box 1505,125 25 Älvsjö, 
birgitta.friis@uab.ericsson.se. 

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ 

Ericsson Utvecklings AB år 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 år världens mest installerade 
telefonisystem, samt andra basprodukter inom telekom
munikation för mobil, fast och bredbandsprodukter. 

Vår enhet inom företaget utvecklar produkter för swit
ching på olika plattformar (t ex AXE, ATM, IP). VI har ett 
nära samarbete med våra dotterbolag runt om i värl
den, vilket ger möjlighet till internationella kontakter. 
Det finns även goda möjligheter till jobbrotation samt 
personlig utveckling. VI har nu flera mycket spännande 
och roliga utmaningar framför oss och behöver därför 
expandera med fler systemledare/trouble-shooters. vi 
söker dig som har lämplig bakgrund för vår verksam
het dvs antingen har en akademisk utbildning eller ti
digare erfarenhet av arbete inom detta eller närliggan
de teknikområden. 

Systemledare 
• Som systemledare kommer du att vara verksam inom 
hela utvecklingscykeln med viss fokusering på de tidiga 
faserna. Arbetsuppgifterna berör i huvudsak program-
varuaspekter och omfattar bl.a. kravhantering utred
ningsarbete och stöd åt pågående projekt ofta i samar
bete med våra kunder. Du har även möjlighet att funge
ra som gruppsammanhållande, dvs leda och fördela 
uppgifter inom ett team. 

Trouble-shooter 
• Som trouble-shooter är du verksam i ett team med 
ansvar för produktsupport gentemot våra kunder. I arbe
tet, som i huvudsak berör programvara, ingår att analy
sera och identifiera orsaken till rapporterade störningar 
samt att hjälpa till med korrigeringar och verifieringar. 

Kontakta: Stefan Larsen, +46 8 727 4365, stefanjar-
sen@uab.ericsson.se. Ansökan: Systemledare/Trouble-
Shooter, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 
125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.eric5son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Systemingenjör -
Wireless Data 
• Till enheten. Wireless Data, som tillhör vårt Radio 
Network Competence Centre söker vi en systemingenjör 
för utveckling av radionätsfunktionalitet och cellplaner-
ingsmetodik. 

Arbetet innebär framför allt systemdesign av radio
nätsfunktionalitet och frekvensplaneringsmetodik för 
GPRS och EDGE (dvs paketdata) över GSM. Målet är att 
utveckla metodik och funktioner som gör radionätet så 
effektivt som möjligt Detta innebär att vi arbetar med 
tekniska utredningar, fältförsök tillsammans med Erics
sons kunder ute i vadden och simuleringar för att ta 
fram metoder för frekvensplanering och radonätsalgorit-
mer. 

Vi tror att du är civil- eller högskoleingenjör. 

Kontakta: Katarina Isaksson, 08-757 0349, 
katarina.isaksson@era.ericsson.se, Maria Pousette, Hu
man Resources, 08-585 34 501, 
maria.pousette@era.ericsson.se. Ansökan: Systemingen-
jör-Wireless Data, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, 
Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almb 
lad@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KARLSTAD 

Ericsson Radio Systems AB, VAS Operations. We have 
taken the better of the two worlds, the former Network 
Intelligence Organisation 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 world-wide delive
ries of Network Intelligence platforms and services, ERA 
Supply & Support in Karlstad are now looking for new. 

VAS Service 
Data Transcript Engineers 
• The VAS Service area is an area where many new ap
plications are developed each year. Working with VAS 
Services means working with complete solutions (i.e 
the whole IN network). Our mission is to make sure that 
the VAS Service is functioning in the customers 

netwoncAs our DT you will in dose co-operation with 
the customer create, implement and verify IN Network 
Data according to die customers requirements. You will 
also be working with standardization of data for new IN 
services. This require 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 mo
re about ft You are also open-minded, able to work 
with people and you communicate fluently in English. 

Contact: Linda Thomassen (Manager-Karlstad) +46 54 
19 3693, +46 70 246 9326, linda.thomassen@erics-
son.com. Application: VAS SERVICE DATA TRANSCRIPT 
ENGINEERS, Ericsson Radio Systems AB, HF/ERA/LU/OZ 
Tanja Adell, 125 26 STOCKHOLM, tanja.adell@era.erics-
son.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

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

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

Contact: Björn Hållare, +46 8 404 7892, bjorn.a.halla-
re@era.ericsson.se. Application: IN058, Manager PU 
CSS' Lab, BMOG, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS Ann 
Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.erksson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

3G Konstruktör 
Med sin starka entreprenöranda har TDMA Systems 
etablerat sig som en av de ledande inom Ericssonkon
cernen vad gäller att möta dagens och framtidens be
hov av mobil kommunikation 

• Vi söker dig som vill vara med och skapa 3:e genera
tionens mobilsystem. Du kommer att arbeta med speci-
fikation-implementation-verifikation av digital hårdvara. 
Det inkluderar PCB, FPGA, Firmware, ASIC Vi jobbar i en 
miljö med verktyg från de ledande leverantörerna Men
tor, Viewlogic, Synopsys, Logic Vision, Chrysalis, Avanti 
på en SUN/UNIX plattform. Du bör vara civil- eller 
högskoleingenjör med några års erfarenhet 

Kontakta: Urban Tegneborg, 08-757 36 97, urban.tegne-
borg@era.ericsson.se. Ansökan: 3G Konstruktör, Erics
son Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 
Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se. 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Senior Software 
Engineer/Routing Design 
Router Design is a newfy-created section responsible for 
design and implementation of IP router components for 
Ericsson's mobile data networks. Our expertise in IP 
networking and routing protocols is in demand for ma
ny pmjects and technical investigations Our key areas 
of competence include routing and routing protocols, 
classification, and security. We participate regularly in 
the work of the Internet Engineering Task Force, and 
work at the leading edge of Internet technology. 

• In order to make the Internet truly mobile, the Inter
net protocols must be integrated into the infrastructure 
of the mobile network. Ericsson is in the process of de
veloping the third generation of mobile communica
tions systems, and tiiese systems will use Internet pro
tocols from end-to-end. Since Router Design is respon
sible for the routing protocols in these systems, we are 
in an expansive phase, and need to reinforce our sec
tion with the most competent router engineers availab
le. 

You will participate in and lead design and imple
mentation of routing protocols. You will take part in 
building up our organization for the new telecoms 
world, and are looking for a chance to excel 

BSCS/EE or equivalent required, MSCS/EE preferred. 
Experience with IP networking required; DiffServ, IPSec, 
Classification, OSPF, BGP, SNMP, RSVP a strong plus. Mi
nimum 3 years experience in software development in a 
C/Unix environment 

Contact: Matthew Crockett, +46 31 703 6268, Matt-
hew.Crockett@erv.ericsson.se, Ulf Bengtner, +46 31 703 
6085, UH.Bengtner@erv.ericsson.se. Application: Senior 
Software Engineer/Routing Design, Ericsson Mobile Da
ta Design AB, Human Resources, St Sigfridsgatan 89, 
412 66 Göteborg 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Real Time Systems 
We develop the core of the latest mobile data commu
nication products. The first user of our latest platform is 
GPRS Our expertise lies within embedded real-time 
systems where we are in a world-leading position. We 
intend to keep this position. To do that we need more 
system engineers-we need you. 

• Working with us means joining a group of technically 
skilled people who worii together in projects. We make 
the most of our system development efforts by applying 
Project Management and Software Engineering proces
ses to our work. We believe that you are interested in 
the fast evolving field of mobile data communications. 
Our speciality in this field is the development of distri
buted, fault-tolerant embedded realtime systems. 

If you share this interest with us and have a degree in 
Computer Science (or equivalent)-please contact us! 
The more you know about realtime operating systems; 
drivers; UNIX and hardware related system software, the 
better. We are impatiently waiting for your call or e-mail. 

Contact: Kristina Allerbo, 031-703 60 70,0703-744009, 
KristinaAllerbo@erv.ericsson.se. Application: Real Time 
Systems, Ericsson Mobile Data Design AB, Human Re
sources, St Sigfridsgatan 89,412 66 Göteborg 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Komponentingenjör 
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför 
produkter för Telekommunikation såsom strömförsörj
ningsutrustningar och -system, klimatsystem samt ener
giövervakningssystem och energirehterade tjänster. 

• Vi söker en komponentingenjör som skall arbeta 
med elektromekaniska komponenter omfattande säk
ringar, säkringsbrytare och kontaktorer. Du kommer att 
följa nationell och internationell marknad m.a.p. typer, 
leverantörer och priser. Vidare kommer du att hjälpa el-
konstruktörer att hitta rätt komponenter, kvalificera och 
dokumentera nya komponenter. 

Arbetet kräver att du har en mellan- eller civilingenjör
sexamen inom el-tele. Det är meriterande om du har er
farenhet av komponentarbete eller elkonstruktion. Eng
elska bör du behärska flytande i tal och skrift Som per
son har du förmåga att arbeta självständigt och har lätt 
för att samarbeta. 

Kontakta: Dag Hassler, 08-721 163 90, 
dag.hassler@eka.ericsson.se, lohn Gustafsson, 
John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan: KK99108, 
Ericsson Components AB, Energy Systems KK/EKA/K/P 
Kristin Engh, 164 81 STOCKHOLM, Cv.Energy@eka.erks-
son.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör 
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 Utveckling av datorplattformar ansvarar för 
konstruktion och utveckling av datorstyrda presenta
tions- och ledningssystem för ERIEYE Dessa baseras på 
COTS (Commersial Of The Shelf). Systemen blir alltmer 
kraftfulla med ett flertal datorer i varje system. 

• Vi arbetar inom ett brett kompetensområde från 
kraft, mekanik och maskinvarukonstruktion till dator
systemkonfiguration och operativsystem. 

Vi söker dig med kunskap inom maskinnära program
mering och datorsystem med erfarenhet inom något av 
följande: realtidssystem, signal och databehandling, 
DSP, Ada, C Unix, VxWorks och VME-system. Ansök
ningsformulär 

Ansökan: Programvarukonstruktör ref nr 98-343 

Programvarukonstruktör 
• Vi arbetar inom ett brett kompetensområde från 
kraft, mekanik och maskinvarukonstruktion till dator
systemkonfiguration och operativsystem. 

Vi söker dig som har några års erfarenhet inom kon
struktion av elektroniksystem där du har kunskap om 
datorsystem, kretskorts- och kablagekonstruktion samt 
inköp. Delprojektledning kan bli aktuellt för dig som har 
intresse av det Ansökningsformulär 

Kontakta: Per Austria 031-747 2326, 
per.austrin@emw.erfcsson.se, Håkan Hallberg, 031-747 
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2516, hakan.hallber@emw.ericsson.se. Ansökan: Pro-
gramvarukonstruktör ref nr 98-344, Ericsson Microwave 
Systems AB. Personal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Systemkonstruktörer -
Högre Systemnivå 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt är centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronikVår 
uppgift är att forma det totala systemet så att kundens 
krav på funktioner och prestanda opbmeras. 

• Du kommer att fä arbeta tillsammans med erfarna 
systemkonstruktörer och utveckla befintliga och framti
da AEW-system. Vi kan erbjuda arbete inom området 
systemkonstruktion radar, kommunikation, tal och data-
länkar, där arbetet med att ta fram kompletta lösningar 
sker i nära samarbete med kund och samarbetspartner. 
Här värdesätter vi en bred erfarenhet och kompetens. 

Vi kan även erbjuda arbete inom området lednings
system och angränsande system. Även här värdesätts 
förmågan att specificera funktioner på en övergripande 
nivå. Arbetet bedrivs med många externa kontakter var
för du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på 
såväl svenska som engelska. Ansökningsformulär 

Kontakta: Rott Larsson, 031-747 1864, 
roH.larsson@emw ericsson.se, Erik Winberg, 031-747 
3S61, erikjMnberg@emw.ericsson.se. Ansökan: 
SYSTEMKONSTRUKTÖRER-Högre Systemnivå, ref nr 98-
342, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Or
ganisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstniktörer 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt dr centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik Vi 
pä enheten för Systemdatorfunktion söker nya medar-
betare Enheten består idag av drygt IO personer och vi 
arbetar med programvara inom flera ansvarsområden: 

Vi ansvarar för utveckling av systemdatorfunkbonen i 
ERIEYE, vilket innebär att vi arbetar med databehand
ling och har tyngdpunkten på kommunikation med 
operatör, radar och andra sensorer, radioutrustning och 
navigationssystem. Exempel på teknikområden är real
tidsprogrammering, datakommunikation, implemento-
bon av algoritmer och grafiska användargränssnitt Vi 
arbetar nu främst i exportprojekt bil bl a Brasilien och 
Grekland och behöver förstärkning inom både pro
grammering och integration. 

• VI arbetar i en utvecklingsmiljö med Sun arbetsstatio
ner under Unix, använder objektorienteringsmetodik 
och kodar framförallt i Ada. Arbetet bedrivs gemensamt 
i projektorienterade team och innebär mycket kontakter 
både inom och utom enheten. Utbildning: Teknisk 
högskola eller motsvarande. Ansökningsformulär 

Kontakta: Patrik Fak, 031-747 6646, 
patrik.falk@emw.ericsson.se, Svante Floden, 031-747 
1463, svante.flodenigemw.ericsson.se. Ansökan: PRO-
GRAMVARUKONSTRUKTORER, ref nr 98-345, Ericsson 
Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 
84 Mölndal 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Programvarukonstruktör 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikobon 
samt dr centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronikvi på 
enheten för Adoptiv måUÖljning söker nya medarbeta
re. Enheten består idog av ca IO personer och arbetar 
med programvaruutveckling. Vi ansvarar för utveckling 
av måtföifningstunkbonen i ERIEYE, vilket innebära att 
vi arbetar med databehandling och hor tyngdpunkten 
på implementering av målföljealgorinner och högni-
våstyming av rodarsensam. Objektorientering och veri
fiering är viktiga beståndsdelar inom programvaruut
vecklingen. Exempel på teknikområden är återanvänd-
ningsbara programkomponenter, realtidsdatabaser och 
regelbaserat beslutsfattande. 

• VI arbetar i en utvecklingsmiljö med Sun arbetsstatio
ner under UNIX, använder objektorienteringsmetodik 
och kodar i Ada. Arbetet bedrivs gemensamt i projekto-
rienterade team och innebär mycket kontakter både in
om och utom enheten. 

VI söker dig som är civilingenjör eder motsvarande 
med intresse för programvarukonstnjktion Eftersom ar
betet bedrivs i team och med mycket kontakter mot öv
riga konstruktionsetibetet bör du ha lätt för att samarbe
ta. Att kunna se til helheten är också en viktig egen-
skap-Ansökrungsformulär 

Kontakta: Henrik Dotevall, 031-747 3453, hennk.dote-
valI@emw.ericsson.se. Ansökan: Programvarukonstruk
tör, ref nr 98-340, Ericsson Microwave Systems AB, Per
sonal och Organisation, 431 84 Mölndal 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Ericsson CompHex AB (ECS) år ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade fT-system (radio-
/tele-/oa1akommunikation och applikationer). Vi är un
derleverantör bil andra Ericssonenheter samt att vi för 
externa kunder utvecklar integrerade informations- och 
kommunikationssystem för larm- och ledningscentraler 
såsom 112-centraler. Vi har en komplett affärsprocess 
med egen marknads funktion, produktutveckling, instal
lations- och kundstodsfunkudner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medarbetare. 

Systemutvecklare för PC 
• VI söker Dig som vill arbeta med programvaruutveck
ling inom tele- och datakommunikation i nya spännan
de produkter där integration av datorer och telefoni får 
allt större betydelse. Med Windows NT och UNIX som 
plattformar arbetar vi med nya avancerade applikationer 
i telenäten. Vi arbetar med den senaste tekniken inom 
både mjuk- och hårdvara. Exempelvis integrerar vi tele-
fonikort baserade på Compact PCI teknik i PC utnyttjar 
objektorienterad programmering, implementerar nya 
protokoll, använder internetteknologi mm. Allt detta 
ställer krav på problemlösningsförmåga, initiativförmåga 
osv. 

VI söker Dig som: har arbetat några år och behärskar 
Visual C++ i olika Windowsmiljöer, vill vara med och dri
va utvecklingen framåt, vill ha nya spännande utmaning
ar, har högskoleutbildning inom dataområdet Viktigast 
av allt är att du har en god teknisk utbildning och framå
tanda. Vi vill dessutom gärna ha fler kvinnor i vår organi
sation. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Dafina fvanovska, 
031-709 91 38, dafina.ivanovska@egs.ericsson.se, An
ders Holmkvist 031-709 90 42, 
ancters.lMlmkvist@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemut
vecklare för PC-Ref. Nr. 1/99. 

Testledare 
• Vi söker en TESTLEDARE med erfarenhet och intresse 
av systemtestning validering och verifiering. Din uppgift 
blir bl a att ansvara för framtagning av testspecifikatio
ner samt planering och genomförande av tester. Tester
na kommer att bedrivas både internt Ericsson/ECS men 
även externt 

Våra system ställer stora krav på tillförlitlighet och sä
kerhet, varför Du bör kunna arbeta strukturerat, syste
matiskt och noggrant samt ha intresse och förmåga att 
dokumentera arbetet All dokumentation sker på eng
elska. Utvecklingsmiljön består av Windows NT och Visu
al C++. Testverktyg ännu ej fastställt Det blir en av dina 
inledande uppgifter. 

Du bör ha högskoleutbildning inom dataområdet 

Kontakta: Kenneth Cjörioff, 031-709 91 77, 
kenneth.gjoribff@egs.ericsson.se. Ansökan: Tesrjedare-
Rel Nr. 7/99, Ericsson Compitex AB, Personalavdelning
en, Box 2102,421 02 Västra Frölunda, maria.zetter-
lund@egs.ericsson.se. 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Systemverifierare 
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson 
för försvarselektronik och mikrovågskommunikation 
samt år centrum för Ericssons forskning och utveckling 
inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. En
heten för systemvenfienng inom ABrV-drvisionen ansva
rar för integration och systemverifiering av flygburen 
spaningsradar, ERIEYE, för den svenska kunden och för 
exportkunder Enheten ansvarar även för verifiering av 
program varuprodukter 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 
systemkonstruktion, programvarukonstnjktion och hård 
vanikonstruktion. Arbetsuppgifterna omfattar förbere
delser, genomförande och utvärdering av systemprov 
som en integrerad del av den totala utvecklingsproces
sen. Systemproven genomförs i simulatorer, systemlab 
och systemriggar men även i flygplan i samverkan med 
kunden. Enhetens arbetsuppgifter omfattar även utveck
ling 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: Rott Larsson, 031-747 1864, 
rorf.larsson@emwericsson.se, Lars Henricson, 031-747 
1359, larshenricson@emw.ericsson.se. Ansökan: 

Systemverifierare, AEW, ref nr 98-339, Ericsson Microwa
ve Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Möl
ndal 

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS 
KURVA 

Elsäkerhetsingenjör 
• För att passa in i rollen som projektledare bör Du ha 
flera års erfarenhet av utvecklingsprojekt ett gediget 
tekniskt kunnande och en förmåga att motivera Dina 
medarbetare. Din teoretiska bakgrund är lägst tekniskt 
gymnasium, gärna med kompletterande utbildning och 
Du bör ha goda kunskaper i engelska, både i tal och 
skrift Vi tror att Du är kreativ och finner okonventionella 
lösningar på utmanande arbetsuppgifter. 

Din uppgift blir att driva arbetet med ersäkerhetsveri-
fieringar. Du ska ge stöd till våra konstruktörer i ebäker-
hetsfrågor samt vara samordnande av elsäkerhetsarbe-
tet inom produktenheten. 

Du som söker har lägst tekniskt gymnasium gärna 
med elinriktning. Erfarenhet av elsäkerhetsfrågor är en 
merit Du bör ha goda kunskaper i engelska samt dator
vana. Som person är Du noggrann, utåtriktad samt har 
lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. 

Kontakta: Niklas Sjöström, 08-721 6928, 
niklas.sjostrom@eka.ericsson.se, Cecilia Söderström, 
personal, 08-721 6708, cecilia.soderstrom@eka.erics-
son.se. Ansökan: K99067 ELSÄKERHETSINGENJÖR, 
Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P, 164 81 Kista, 
cv.energy@eka.ericsson.se 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB, 
MÖLNDAL 

Vill du bli MINI-LINK 
Instructor hos oss? 
• Träffa kunder, lära dig mer om hur våra produkter an
vänds och få en vidgad geografisk horisont? MINI LINK 
Training Center erbjuder kurspaketerad kompetensöver
föring för kunder, partners och medarbetare. Kurserna 
förmedias via 3 kanaler: 1. Kurser i Mölndal. 2. Kurser, 
utförda av Mölndalspersonal utomlands. 3. Kurser, utför
da av samarbetspartner (LC/MLC) 

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 service-
betonade uppdrag som kunderna ger oss. Situationen 
förutsätter snabba beslut och vi jobbar ständigt mot 
moving targets. 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 gymnasieingenjör. Du talar obehindrat engelska 
och är beredd att resa vart som helst, när som helst, ib
land på kort varsel Ansökningsformulär 

Kontakta: Peter Holm, 031-747 0319, 
peter.holm@emw.ericsson.se. Ansökan: MINMJNK In
structor, ref nr 99-168, Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. 
MÖLNDAL 

Teachers assistant 
• Vill du under 6 månader prova på ett annorlunda 
jobb? Träffa kunder, tära 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 överfora 
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 förmedias 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 hjälplä-
rare vid praktiska övningar, assistera lärarna med alla 
praktiska detaljer som rör kurserna. Det kan vara materi
ervård, beställning av utrustning packning av utrustning 
för utlandskurser,. Så småningom, beroende på din ut
veckling och kunskap håller du en del av (eller alla!) lek
tionerna och medföljer som hjälplärare och assistent på 
utlandskurser i hela världen. Du kan dessutom få hjälpa 
till med en viss kursutveckling. 

VI är ett ungt gäng på f.n 18 personer som i ett väl 
fungerande lagarbete löser alla de servkebetonade 
uppdrag som kunderna ger oss. Situationen förutsätter 
snabba beslut och vi jobbar ständigt mot - moving tar

gets. Våia kurslokaler är belägna i nybyggda BY 71 
(vån2)i Mölndal. Du är insatt i MINI-LINK som produkt 
och är lägst gymnasieingenjör, du talar obehindrat eng
elska (alla kurser ges på engelska) och är beredd att re
sa vart som helst när som helst ibland på kort 
varsel Ansökningsformulär 

Kontakta: Peter Holm, 031-747 0319, 
peter.holm@emw.ericsson.se. Ansökan: Teachers assi
stant ref nr 99-170, Ericsson Microwave Systems AB, 
Personal och Organisation, 431 84 MÖLNDAL 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Assistant System Manager 
The Local Companies as well as the Market Units all re
quire correct infonnation on the product portfolio. 
Within BMOC we support these requirements with the 
Product Catalogue (PCAT) Tool. This system contains in
formation on the recommended Product Packages. The 
Market Units and the Local Companies uses the data 
when preparing the tenders and orders. The Product 
Units enter the product data in the tool. PCAT is connec
ted to other 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 (TTQ and Time to Market (TTM) 
users. User Group Administration: organise and admi
nister user groups, both TTC and TTM. Documentation & 
Training: define and initiate development of new docu
mentation and training Process Development: assist in 
process work regarding the complete flow horn tender
ing to implementation. Implementation: to assist in the 
implementation of PCAT at different 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 ma
nagement and the GSM product portfolio are recom
mended. You need to be fluent in English. Some travel
ling will be required but the main pari of the work will 
be done in Sweden.If you are interested, please contact 
us at ERA/LVTAU! 

Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erlandarivd-
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, kerstin.al-
mblad@era.ericsson.se. 

wmmmmuMmmmmmumwmmmmmm 
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Process Developer 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators & Service Providers seg
ment Ericsson Services combines the best elements of 
OS's service unit network to Creole a single focused or
ganization. The result, a dynamic resource 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/ 

• We are looking for a Process Developer to help us 
develop and implement the TTC/TWC (Tme to Custo
mer/Time with Customer) process within our Business 
Unit You will run improvement projects within that sa
me area, assist in the TTC/TWC implementation, as well 
as be responsible for coordinating the process activities 
within Ericsson Services. You will be reporting to the 
Manager for Process and Operational Development 

We believe you are an independent and goal oriented 
person. You have a comprehensive view, ability to coo
perate well with others, has a lot of initiative and good 
social skills. For the position you need to have a Bache
lor's degree, and at least 2 years of experience from the 
area of process development Experience from Ericsson 
and from Service business is an advantage. We assume 
you are fluent in English. 

Contact: 08-719 5193, BemtGustin@era.eric5son.se, 
Magnus Karlsson, Director of Human Resources, 08-719 
5375, Magnus.i.karlsson@era.ericsson.se. 

Operational Developer 
• We are looking for an Operational Developer to help 
us run improvement projects within our Business Unit 
Areas or improvement could be control systems, infor
mation flow, etc Among your tasks will be to identify 
the areas in need of improvement and plan activities 
within Operations Development as well as coordinate 
these activrtites with the rest of Ericsson Services. You 
will be reporting to the Manager for Process and Opera
tional Development 

We believe you are an independent and goal oriented 
person. You have a comprehensive view, ability to coo-
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perate well with others, has a lot of initiative and good 
social skills. For the position you need Masters degree, 
and at least 3 years experience from the area of Project 
Management and/or Operational Development Experi
ence from Ericsson and from Service business is an ad
vantage. We assume you are fluent in English. 

Contact: Bemt Custin, Mngr for Process and Operatio
nal Development, 08-719 5193, BerntGustin@era.erics-
son.se, Jenny Stake, Process and Operational Deve. 08-
719 6254, Jenny.Stake@etx.ericsson.se, Magnus Karls
son, Dir of Human Resources, 08-719 5375, 
Magnus.i.karlsson@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
Radio Systems AB, HF/ERA/GHS, 126 25 STOCKHOLM, 
lena.averin@era.ericssorLse. 

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, 
GÖTEBORG 

Processutvecklare, 
RUP adaptions arbete 
/ arbetet med att ta fram produkter för mobil datakom
munikation krävs moderna processer och arbetsverk
tyg. Inom Ericsson Mobile Data Design AB pågår ett ar
bete att anpassa delar av sin verksamhet till Rationals 
nya process RUP (Rational Unified Process) samt hela 
deras verktygs suit 

• Arbetet kräver kunskap om anpassning av processer 
till olika verksamheter, driva och implementera förbätt
ringsarbete, RUP och Rationafverktyg så som Req Pro, 
Rose, Soda och Clear Quest. I arbete ingår också att ut
bilda och sälja in konceptet RUP till andra medarbetare. 
VI erbjuder dig ett arbete i en liten grupp med stor över
blick över ERV och andra designenheters verksamhet in
om Ericsson. Vi ser det som en självklarhet att du vill 
växa och ta på dig nya ansvarsomården. God engelska i 
tal och skrift är ett krav då tjänsten innebär kontakter 
och resor utomlands. 

Du som söker är civilingengör, systemvetare eller lik
nande. Du har några års erfarenhet av mjukvaruutveck-
iing, projektarbete (gärna med RUP och Rationals verk
tyg) samt processarbete. VI ser gärna att du är drivande, 
kan arbeta i grupp och trivs med att tala inför andra 
människor. 

Kontakta: Anna Börjesson, 031-703 61 48, anna.borjes-
sons@erv.ericsson.se. Ansökan: Processutvecklare, RUP 
adaptions arbete, Ericsson Mobile Data Design AB, Per
sonalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89,412 66 Göteborg 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

JOIN WCDMA SYSTEMS! 

Market interest in the new WCDMA based world stan
dard is booming! Our mission at WCDMA Systems is to 
ensure provisioning of the most competitive products 
and solutions for WCDMA based third generation mobi
le systems and terminals ensuring successful business 
to our customers. The area for our involvement covers 
end-to-end system solutions including Applications, Ser
vice Network, Core Network, Radio Accesses, Manage
ment Systems and Terminals. The organizational frame
work includes marketing, product units for terminal and 
infrastructure products, acceptance and verification 
centers, and customer service units, all focusing on 
deployment of aligned and complete solutions. 

Operational Development 
• We are searching for team players that will be part of 
our 'Operations Strategy and Control Unit' at WCDMA 
Systems. You will lead or participate in the areas.Opera-
tional development Quality assurance. 

Who Are You? We believe that you meet the following 
criteria; Good communication skills leading to compre
hensive and constructive presentations of complex pro
blems and situations. Analytical and structured thinking. 
A well established contact network within Ericsson. Abi
lity to and interested in working with a holistic view. En
joying working in a networked and growing organisa
tion. Theoretical framework from the operational deve
lopment area is a must To succeed you will also require 
extensive experience from the R&D and/or Supply area. 
New ideas and a pragmatic approach are a necessary 
complement to traditional wisdom. 

Contact Erik Ehrenfors, +46 8 585 34 109, ErikEhren-
fors@era.ericsson.se, Kajsa Möller, Human Resources, 
+46 8 404 72 93, Kajsa.moller@era.ericsson.se. Applica
tion: Verksamhetsutveckling, Ericsson Radio Systems AB, 
Kajsa Möller, UH, 164 80 STOCKHOLM, 
Kajsa.moller@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Project Manager 
We at ERA/LVT/LU are supporting the development of 
the TTC processes. In mat role we own and manage 
systems like GOLF, PCAT, SPT.AXESW Store, DILBA and 
ERA-DW. Some of these systems are used by several 
BUs, others are used within BMOG. We also manage 
and/or participate in operational development projects. 
We own and develop the Order and Delivery processes. 
We combine system- and process knowledge into ope
rational development 

• We need to further strengthen our group working 
with the operational projects. Some examples of activiti
es are: Strategy Definition: define strategies for informa
tion handling due to e.g. new/changed products, sof
tware, licensing etc New logistics flows: define strategi
es and run prestudies. New system solutions: participa
te in development projects for e.g. webbased ordering, 
forecasting systems, etc System Requirements: assist in 
improvement work on existing systems. Run/implement 
projects:implement proposed changes in cunent pro
cesses. 

We would like you to have experience of Local Com
pany/Market Unit work and also a general understan
ding of the complexity of operational development 

You can understand the different requirements from 
different parts of Ericsson, local companies as well as 
factories, and you know how to reach results in a com
plex environment 

Some travelling is required but most of the work is 
done in Sweden. You are fluent in English. 

Contact: Eriand Arvidson, +468 764 1206, erlandarvid-
son@era.ericsson.se. Application: Project Manager, 
Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.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 started as a BMOG activity at end of 
1997. The work turned out to be a greater success than 
expected and now the Supply Planning Tool (SPT) will 
be a system used by several Business Units, BMOG, 
BMOA, BMOJ, WS, EMW, ES and more. The processes 
and the system are already in full use within BMOG. Im
plementation 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
nation: 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 
development activities (e.g. prototyping, data modelling 
etc). Process Development: assist in process modelling 
activities. Implementation: to assist in the implementa
tion of SPT in other BU:s or Local companies world wi
de. 

To be able to do all this, we need youlWe 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. 

Contact Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erlandarvid-
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 RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Improvement Leader Time 
to Market Flow 
• Dags för en ny utmaning! Vill du ha ett jobb där Du 
får: Arbeta med att förbättra ledtid, kvalitet och produk
tivitet Bred kompetens om hela vårt TTM flöde från ide 
till en fullt utrullad produkt i drift Möjlighet att påverka 
vilka områden vi skall fokusera på. Ett brett personligt 
nätverk inom BMOG. 

En bra blandning av teknik och relationer med andra. 
Med din positiva läggning möjlighet att påverka andra. 

Med din resultatorientering åstadkomma tydliga re
sultat 

Utnyttja din tidigare erfarenhet från arbete inom vårt 
TTM flöde, tex. utveckling, 

I såfall kan vi erbjuda dej arbete som Improvement 
Leader för såväl TTM flödet för GSM Systems som för PU 
BSS. 

Kontakta: Eva Salomonson, +46 8 764 1008, eva.salo-
monson@era.ericsson.se, Göran Waldelius, +46 8 585 
31426, goran.waldeliusiaera.ericsson.se. Ansökan: IM
PROVEMENT LEADER TIME TO MARKET FLOW, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se 

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG 

Systemutvecklare, 
kommunikationssystem 
Ericsson Compitex AB (EGS) är ett programvaruföretag 
inriktat på utveckling av integrerade IT-system (radh-
/tele-/datakommunikation och applikationer). Vi år un
derleverantör till andra Ericssonenheter samt att vi för 
externa kunder utvecklar integrerade informations- och 
kommunikationssystem för larm- och ledningscentraler 
såsom 112<entraler. Vi har en komplett affärsprocess 
med egen marknadsfunktion, produktutveckling, instal
lations- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra 
Frölunda, Göteborg och år drygt 120 medarbetare. 

• VI söker Dig som vill arbeta med hela utvecklingsked
jan från specifikation/ analys till konstmktion/validering. 
Vi arbetar med Client/server-teknologi, programspråken 
C, Visual C++ och miljöerna Windows NT och UNIX olika 
typer av data/telekommunikation (SS7, ISDN, SMS) re
lationsdatabaser (främst Sybase) objektorienterat tän
kande, intemetteknologi. 

Vi söker Dig som har högskoleutbildning inom data
området och behärskar några av de tekniker vi arbetar 
med. 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se, Patrik Gustafson, 
031-709 90 64, patrik.gustafson@egs.ericsson.se, An
ders Holmkvist 031-709 90 42, 
anders.holmkvist@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemut
vecklare, kommunikationssystem, Ref. Nr. 3/99 

Systemarkitekt 
• Vill du vara med och designa nya funktioner i mobil-
telefonisystem? Vi söker Dig som vill specificera nya 
funktioner, ofta tillsammans med våra kunder. Du kom
mer självständigt att få driva förstudier och göra övergri
pande systemdesign. En hel del utlandskontakter före
kommer. 

VI söker dig som: har högskoleutbildning, har kunska
per inom tele/ datakommunikation, har kännedom om 
mobiftelefonisystem (kännedom om AXE-system är ett 
plus), är drivande och självgående samt behärskar eng
elska i såväl tal som skrift 

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, 
thomas.sahlmen@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemarki
tekt, Ref. Nr. 2/99 

Systemutvecklare, 
messaging 
• Vi söker Dig som vill vara med och utveckla nästa ge
neration av Messaging system. Med användning av en 
ny komponentbaserad arkitektur och nya metoder för 
objektorienterad, fternativ programvaruutveckling kom
mer en rad nya IP-baserade produkter att tas fram. 
Systemet kommer att innehålla funktionalitet från områ
dena Unified Messaging samt Voice-mail and Data ap
plications. Arbetet involverar människor från 2 kontinen
ter, 4 städer och 3 design centers. 

Tjänsten som systemutvecklare omfattar arbete inom 
hela utvecklingskedjan d v s kravställan, analys & design, 
implementering samt verifier!ng. VI arbetar med distri
buerade tekniker, verktyg från Rational Software, pro
gramspråken C, C++ och miljöerna Windows NT och 
UNIX (Solaris), olika typer av datakommunikation samt 
intemetteknologi. 

Du behärskar några av de tekniker vi arbetar med och 
vi tror att du vill vara med och utveckla nästa generation 
av Messaging system. Du bör ha högskoleutbildning in
om dataområdet 

Kontakta: Patrik Gustafson, 031-709 90 64, patrik.gus-
tafson@egs.ericsson.se, Claes Hellström, 031-709 90 05, 
claes.hellstrom@egs.ericsson.se. 031, Ansökan: Syste
mutvecklare, messaging. Ref. Nr. 13/99, Ericsson Compi
tex AB, Personalavdelningen, Box 2102,421 02 Västra 
Frölunda, maria.zerterlundiaegs.ericsson.se. 

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG 

Lagermedarbetare 
Vill du jobba i det lilla företaget i den stora koncernen? 
Ericsson Cables är en kunskapsbaserad organisation 
med stor erfarenhet av kabel- och nätverkslösningar. Vi 
erbjuder system och lösningar för terminering och 
skarvning i telekom- infokom- och kraftnät Network 
Products, inom Ericsson Cables, är en lönsam divison 
på idag '65 medarbetare. Läs mer om oss på vår inter-
netsajt www.ericssonse/cables. 

• Största delen av vår tillverkning sker hos underleve
rantörer. Därför är lagret en mycket viktig del i vår verk
samhet Arbetsuppgifterna innebär bl a enklare monter
ingsarbeten samt registrering av artiklar i vårt MPS 
system. 

Vi söker dig som har gymnasiekompetens och datava
na. Körkort är ett krav. Du är initiativrik, flexibel och inte 
rädd för att hugga i där det krävs. Hör av dig så får du 
veta mer! 

Kontakta: Tony Sörensson, 08-585 797 35, tony.sorens-
son@eca.ericsson.se, Eva Blom, 08-764 0613, 
eva.blom@eca.ericsson.se. Ansökan: LAGERMEDARBE
TARE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/NS Eva Blom, 172 87 
Sundbyberg, eva.blom@eca.ericssoase. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN 

Customer Satisfaction 
Established in June 1999, Ericsson Services is the new 
name for service excellence within Ericsson, a Business 
Unit in the Network Operators & Service Providers 
(SOSPjsegment Ericsson Services combines the best 
elements ofSOSPs 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: 
httpy/networkoperators.ericssonse/services/ 

• We are a group of three people working with Custo
mer Satisfaction Measurements for GSM Systems. 
During the last 2 years we have developed and imple
mented a system for these measurements, enabling BE
SE to have an updated knowledge of our customers' 
perception and opinions regarding GSM Systems. One 
of our measurements are run quarterly and more than 
50 operators participate Due to an expansion of our 
tasks, we need to strengthen our group with one per
son. 

Main work tasks will be to handle the GSM Systems' 
quarterly Customer Satisfaction Measurements. This 
work will comprise communication with the Account 
Manager for each customer, analysis and communica
tion of the measured results within GSM Systems and 
management of the consultant involved. 

The work demands that you are open-minded and 
easy to work with. You have to be interested in and ha
ve an ambition to understand the operators' point of vi
ew regarding GSM Systems' products and services. Plea
se look into our web site 

htJp://gsmsystems.ericsson.se/customersatisfaction/ for 
more information about what we do. 

ContactPer-Erik Jonsson, +46 8 40 43785, +46 70 652 
1199, per-erik.jonsson@era.ericsson.se. Application: 
Customer Satisfaction, Ericsson Radio Systems AB, 
HF/ERA/GHS Lena Averin, 126 25 STOCKHOLM, 
lena.averin@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

On the Job Training UMTS 
• Are you dealing with UMTS at your local 
company?Are you prepared to make a tender for UMTS? 
We are looking for on-the-job-training candidates with 
marketing/sales or product management background, 
interested in broadening their competence by joining 
Sales and Marketing GSM New Accounts and UMTS-
ERA/U for a period of 1-3 months training. 

Requirements: Experience from tender work for GSM 
within the areas of Pricing, Bid Management, and Nego
tiation. Ericsson knowledge. Fluency in English. Good 
communication and team skills. Preferably international 
experience. Availability to work in Sweden for one to th
ree months during 1999-2000. Accommodation will be 
arranged by ERA/U. 

Contact ERA/LI A Elisabeth Ramel, +46 8 764 15 71, 
elisabeth.ramel@era.ericsson.se. Application: ON THE 
JOB TRAINING UMTS, Ericsson Radio Systems AB, 
KI/ERA/LI/Y Usua Aguirre, 164 80 Stockholm, 
Usua.aguirre@era.ericsson.se. 

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Varumärkesassistent 
LME/B, Ericsson Trademarks and Designs tillhandahål
ler konsulttjänster inom varumärkes- och mönster
skyddsområdet Vi driver varumärkes- och mönsteran
sökningar mot registrering över hela världen tillsam
mans med varumärkes/mönsterombud i varje land 
som år vår kontakt mot resp myndighet Registreringar
na innebär ett legalt skydd för formgivningen av Erics
sons nya produkter samt Ericssons varumärken 

• Vi söker en assistent som självständigt skall ansvara 
för att de formella kraven i samband med varumärkes 
och mönsteransökningar är uppfyllda. Det innebär bl a 
att se till att erforderliga handlingar såsom överlåtelse, 
fullmakt undertecknas och legaliseras samt att uppgifter 
tas fram som behövs i ansökan. Arbetsfältet avser hela 
världen och de legala kraven varierar från land till land 
Du håller kontakten med våra varumänW/mönsterom-
bud i respektive land för senaste uppdaMng av lagstift
ning och praxis. Du besvarar brev som Jjajamer från 
myndigheten via våra ombud. 

Vi söker Dig som rycker om att arb^iHfcstarxiigt 
har initiativförmåga, är noggrann och S H h i g Du bör 
ha minst ekonomiskt gymnasium. Du r f l l e ha mycket 
goda kunskaper i engelska och PC vana är ett krav. Ytter
ligare språkkunskaper är meriterande.Vårt arbete styrs 
till stor del av de svaromålsfrister som utfärdas av de 
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myndigheter våra ansökningar inlämnas till. Det innebär 
att vi arbetar under tidspress. Arbetsbelastningen är ofta 
hög men kompenseras av ett intressant arbetsområde 
och en stimulerande miljö. 

Kontakt»: Majvor Holmgren, 08-7193811, majvor.holm-
gren@lme.ericsson.se. Ansökan: varumärkesassistent 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, HF/LME/P Kerstin Ähl-
berg, 126 25 Stockholm, 
kerstin.ahlberg@lme.ericssorLse. 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB. 
LUND 

Trade & Export 
Control Specialist 
• Till BU GSM & Other European Standard söker vi en 
vikarie från den I januari 2000 och ett år framåt 

Du kommer självständigt att ansvara för ursprungs-
och exportkontroll-analyser som bl a genomfors under 
produktutvecklingsskedet Du säkrar underlag, analyse
rar, rapporterar och följer upp aktiviteter inom ansvar
sområdet Arbetet sker i nära samarbete med produkt
chefer, teknik och inköp m.fL 

Lämplig bakgrund är erfarenhet av handel, tull, spedi 
tion eller inköp. 

Kontakta: Rune Åblad, 046-19 35 30,0703-22 93 19, 
rune.ablad@ecs.ericsson.se. Ansökan: Trade 4 Export 
Control Specialist Ericsson Mobile Communications AB, 
Personalenheten, 221 83 LUND, maria.ryden@ecs.erics-
soase. 

TELEFONAKT1EBOLAGET L M ERICSSON, 
STOCKHOLM 

Försäkringshandläggare 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, HR Sverige bedriver 
service mot EricssononståHda i Sverige, verksamheten 
omfattar b I a administration och information av de för
säkringar som de anställda pä Ericsson omfattas av. 

• Vi söker nu en försäkringshandläggare I Dina arbet
suppgifter ingår i huvudsak att självständigt sköta: Admi
nistration av kollektivavtalade, och gruppförsäkringar. In
formationen till våra anställda om dessa försäkringar. Du 
ska även Medverka i arbetet med att effektivisera verk
samheten. Sköta kontakter mot leverantörer. 

vi söker Dig som är gymnasieekonom eller med ut
bildning från försäkringslinjen samt med erfarenhet från 
försäkringsområdet 

Du är noggrann och kund- och servicemedveten, gil
lar att samarbeta med andra människor och tar egna ini
tiativ. Intresse för förändrings- och processarbete är av 
stor vikt 

Du ska även kunna uttrycka dig på svenska och eng
elska i tal och skrift 

Kontakta: Ingrid Eriksson LME/DKS/HG, 08-719 20 43, 
ingrid.eriksson@lme.ericsson.se. Ansökan: Försäkrings-
handläggare DKS, Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
HF/LME/P Kerstin Åhlberg, S-126 25 STOCKHOLM, 
kerstin.ahlberg@lme.encsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM 

Do you wont to be a part of creating the new supply 
centre in Katrineholm? Supply Unit is responsible for so
lution and services required by the Ericsson customer. 
The goal is matching or exceeding our customer de
mands. 

We will take a wider responsibility for the products 
against our customer which means we take the hole re
sponsibility from order to delivery. Now the Supply Unit 
in Katrineholm expands and therefor we are looking for 
new employees within following areas: 

Project Management, forecast 
orderdesk, distribution, 
processes,IS/IT 
• You have a university degree or relevant experience 
in some of the areas mentioned above. As a person you 
have the ability to handle many different things at the 
same time, you have the ability to comprehensive view, 
you are structured, service-minded, accurate, you speak 
and write English fluently. It is qualified if you have wor
ked in project before. 

ContacfcLars-Ake Eriksson, Supply Unit-manager, 0150-
581 11 Application:, Ericsson Radio Systems AB, 
KH/ERA/DSP/AK/UH Carina Karlsson, Box 193, 641 22 
KATRINEHOLM 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Informationsdesigner 
PU Wideband Radio Networks. WRN, utvecklar nya 
system och produkter för Ericssons nästa generation av 
mobiltelefonsystem. Systemen bygger på bredbanSg 
CDMA (WCDMA) radioteknologi och ATM transmission. 
Vi arbetar nu intensivt med utvecklingen av kommersi
ella produkter för WCDMA. 

• Vill du bli en av dem som driver arbetet med att ska
pa ett nytt system för kunddokumentation om vår nya 
spjutspetsteknik? Du skall förstå kundernas krav, ha ana
lytisk förmåga och kunna tänka på systemnivå i ett 
nytänkande arbetssätt Det gäller att skapa ett informa
tionssystem för kunddokumentation som håller samma 
nivå som den tredje enerationens mobihelefonisystem. 

Det här arbetet innebär högt tempo, i en spännande 
utvecklingsmiljö, med många interna och externa kon-
takter.Förmåga att arbeta självständigt och i grupp är 
nödvändiga egenskaper. Ericssons koncernspråk är eng
elska. Erfarenhet av vår företagskultur är en stor tillgång 
i arbetet men inget absolut krav. 

Kontakta: Peter von Bahr, 08-757 36 36, peter.von.ba-
hr@era.ericsson.se, Anna Lindvall, personal, 08-404 76 
62, anna.lindvall@eraj.ericsson.se. Ansökan: R/H 1287, 
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmg
ren, 164 80 Stockholm, ansokan.PU-WRN@era.erics-
son.se 

ERICSSON CANADA. ONTARIO 

Strategic Development -
Wireless Internet 
• Job Requirements: Frve-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 pro
duct management and/or product development would 
be key. Expert skills in managing complex, multi-functio
nal processes. Strong initiative-able to proactivefy mana
ge long cycle processes through roadblocks. Strong bu
siness sense and analytical ability 

Job Description: The purpose of the function is to ini
tially 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 product portfo
lio, the marketplace performance of a product portfolio 
through the product life cycle, from market assessment 
and strategy development to product and marketing 
plan execution and the monitoring of financial results. 
This function orchestrates the product processes 
through one or more customer account groups. 

Contact Mark Henderson, General Manager Business 
Strategy, 5255 Satellite Drive, Mississauga, Ontario, Ca
nada L4W 5E3, 905 629 6700, fax: 905 629 6701 

ERICSSON LTD. UK 

Product Manager 
• The Product Manager b responsible for developing 
product plans (medium term) and product programmes 
(current 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. 

The Product Manager is responsible and accountable 
for decisions regarding the technical direction of the 
products and for agreeing the technical and commercial 
elements of business development opportunities toget
her with other organisations within Ericsson. 

The product manager in particular has the following 
responsibilities: Develop product strategies and plans 
for specific product 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 cases. 

Document product requirements in accordance with 
customer requirements and Ericsson's product evolu
tion strategies. Provide support to the market and ope
rations organisations in their business activities. Take 
part in regular technical review meetings with custo
mers. 

Present technical information to the customer as ap
propriate. Act as prime technical interface towards sup
plier for product development product characteristics 
and product financial issues 

Qualifications: Minimum Electronic Engineering De
gree OR Combined Engineering/Business Administra
tion 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 exter
nal customers and develop understanding of the issues 
they face in order to identify and meet their needs. De
monstrate confidence in persuading others to see the 
benefits of and agree to proposed ideas. Successful 
networker by proactivefy co operating with colleagues 
across the organisation 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 
support within his/her specific technical areas of Trans
port 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 b 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 itself. The Senior 
Solutions Engineer takes a technical lead in customer 
meetings. 

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 pro
viding 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/second
ment of personnel, use of expertise to provide on the 
job training. Actively contribute to the continuous im
provement process and the ongoing development of a 
quality culture by, for example, changing behaviour and 
identifying and implementing improvements to proces
ses and activities and encourage others to do the same. 

Qualifications, Essential: Degree or equivalent in engi
neering related discipline. Minimum 2 years experience 
in telecommunications environment Experience of im
plementing software and/or hardware systems. Experi
ence in one or more of the following areas: Transmis
sion Networks. Data Communication and Computer 
Networks. Telecommunication Management Synchroni
sation. System evaluation and inter working tests. Emer
ging technologies eg ATM/IP 

Desirable: Degree in Telecommunications or Compu
ter Science. Experience from specifying and/or desig
ning 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 experti
se in particular product areas. He/she is responsible for 
providing technical expertise to Marketing, Product Ma
nagement and customer solutions on management so
lutions, management systems and associated data com
munication networks. The engineer has responsibility 
for ensuring that the customers' needs are met by provi
ding profitable, high quality solutions to meet time and 
cost objectives. The job also carries responsibility for 
keeping him/herself and colleagues within the Solu
tions 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 business and meet customer require
ments. Give demonstrations and presentations to custo
mers on management solutions and answer any techni
cal queries arising out of these meetings. Explain to the 
customer how different products interact with each ot
her and recommend the best solution that meets their 
needs. Help identify improved working practices in 
terms of competence and expedient delivery of solu
tions in response to tenders; e.g.development of temp
lates. Maintain awareness of industry standards and re
gulatory issues. Understand the contractual implications 
of interactions with the customer. Help drive business 
development by providing strategic technical input at 
solutions level. Work with marketing, product manage
ment and the customer to evaluate and plan for pro
spective projects. Keep people informed at all levels 

Qualifications: Essential: Educated to degree level in 
computer studies/electronics or other relevant subject. 

At least 1 years' experience within the telecoms in
dustry. Able to perform, support and review system in
vestigations. Knowledge of Transmission systems 
(SDH/PDH/DWDM), associated management systems 
and datacommunications networks. Desirable: Basic 
knowledge of other telecommunications systems. (IP, 
ATM, PSTN, Data). Able to travel 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. 
Ability to listens to others and adapt in a team environ
ment 

Contact: chris.vaughan@etl.ericsson.se. 

ERICSSON LTD. UK 

Commercial Analyst 
• Key responsibilities: The Commercial Analyst will be 
involved in the following areas of work: pricing, busi
ness cases, market analysis, channel performance, mar
keting strategy initiatives. 

The main responsibilities will be: Development of and 
ownership of comprehensive pricing schedules. Deve
lopment of pricing tools. Production of and maintenan
ce of business case models. Recording of actual results 
and analysis against business cases. Development and 
maintenance of process to define project commercial vi
ability. Ownership of key commercial performance data 
which forms the base case for building the ESP, and 
work closely with ESP Champions to develop strategic 
scenarios around this base case which reflect realistic, 
yet challenging goafs. Respond to requests for informa
tion from external market and industry analysts. Prepa
ration and presentation of report as required. 

Qualifications / Experience: A degree or equivalent 
qualification in a business related subject A background 
in business or financial planning. Experience in a large 
matrix multi-national company. Telecomms experience 
desirable. 

Skills / Competencies: 
First rate analytical skills. Ability to work under pressu

re and to demanding timescales. Ability to communicate 
effectively at all levels of the business, including presen
tations to senior management Flexible approach and 
teamworker. 

Recruiting Manager: Geoff Payne, +44 1403 277205, 
geoff.payne@et!.ericssorLse, HR Contact: Lfynor Rathbo-
ne, +44 1403 277557, Kyror.rathlx)ne@eti.ericssorLse 

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN, 
GERMANY CSS SWITCHING TEST SUPPORT 
SECTION EED/X/SO IS LOOKING FOR A 

TCM Project Manager 
GSM R9/UMTS Rl 
Core Network Verification 
The CSM Switching Verification and Customer Service 
Center (EED/X/S) within the CSS sys-tem house is re
sponsible for system test, industrialization, and support 
of the GSM MSC Server Product line at EED. It includes 
system rest, industrialization, and test support for the 
CSM MSC Server releases, as well as product line main
tenance and customer support for me product line. Test 
Support includes overall Test Configuration Manage
ment (TCM) responsibility for CSM MSC Server develop
ment projects from TCI up to CA. 

• Our GSM Switching Test Support Section (EED/X/SO) 
is presently seeking candidates to fill the position of: We 
are presently seeking a qualified candidate to take the 
TCM Project Management role for the GSM R9/UMTS In
dustrialization Project The R9/UMTS project is the first 
step in the evolution of GSM to third generation 
systems. The project consists of elements from CSS 
(MSC/ VLR/MGW), CAPC, APZ, and GDB (AUC, EIR, FNR, 
and HLR). 

You will work in a leading position within the GSM 
Switching Test Support Section, a motivated and experi
enced team of 51 people responsible for all activities re
quired to execute TCM projects. Your main tasks will be 
the planning, alignment execution, and control of TCM 
activities in the CSS project You will be responsible for 
the integration of products from CAPC, CSS, and VAS in 
the test environment and also coordination and align
ment of the R9/UMTS TCM activities with those of the 
WRN (Wideband Radio Networks) and PSS (Packet 
Switching Systems) development projects. 

A good candidate is an Ericsson employee with AXE 
or wideband competence in the area of design, testing 
or TCM Previous experience in project or line manage
ment and a good understanding of TCM and verrhca-
tion/lNDUS processes is desirable. As project manager 
you will work closely with the INDUS project manage
ment 

You will need strong organization, planning, coordina
tion, and communication skills. A good understanding 
of PROPS methodology is a plus. You will have to be 
flexible and have the abiHty to work under time pressu
re Frequent travel is likely. 
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Contact: HR Simon Seebass, +49 2407 575 163, Si-
mon.Seebass@eed.ericsson.se or Sect Mgr Charles D. 
Grinstead, +49 2407 575 341, Dan.Grinstead@eed.erics-
son.se 

functionality on node level as well as on GSM and UMTS 
network level. This includes as well: Comprehend extre
mely complexed systems. Perform analyses on some of 
the OSI protocol layers for mainly fault finding. Plan, im
plement and support Industrialisation test and solu
tions activities. Issue and follow up requirements for test 
configuration and simulation tools. 

As a suitable candidate you are an Ericsson employee 
with a strong software development background and 
experience. You are familiar with the Network structure 
and feel that this is a challenging project where almost 
everything is new-new technology, new interfaces, new 
tools etc Data communication background and GSM 
experience are essential. 

The start would be at your earliest convenience. 

Contact: HR Simon Seebass, +49 2407 575 163, Si-
mon.Seebass@eed.ericsson.se or EED/X/STEC, Jan Klin-
te, +49 2407 575 7852, Jan.Klinte@eed.ericssortse 

ERICSSON GMBH, DUSSELDORF, GERMANY 

The German IP market is booming. Wanna join the ride. 

The German IP market is already Europe's largest 
and it isestimated to grow enormously. In Germany, 
Ericsson has establisheda Customer Unit focused on 
ISPs and IP Carriers. The unit consists of account teams 
for both NAM and KAM. We need highly skilled enforce
ment to attack the market Face the challenge and get 
into the IP space. 

Key Account Manager 
• The key account manager has the responsibility to: 
Handle all exisisting business with the customer in Ger
many and abroad. Continuosfy investigate new invest
ment areas. Be the commercial interface to the custo
mer. Optimize the margin on the business with the 
customer. Plan the short and long term business with 
the customer. Manage the team working with the custo
mer 

The KAM has the responsibility for one large account 
The business covered stretches from pure IP related so
lutions to full mufti service network scenarios where 
UMTS is a natural ingredient You have a background 
from account management business management or 
havethe experience of working in an ISP/IP carrier orga
nization. You have abroad knowledge of telecom and/or 
datacom solutions and a goodunderstanding of how the 
customers generate their business. You have a team ori
ented personality and very goodcommunication skills. 
German language skills is an advantage. 

Contact: Magnus Rosenblad, 
Magnus.Rosenblad@edd.ericsson.se, +49 211 534 4720 
or Hans-Jurgen Vratz, Hans-Juergen.Vratz@edd.erics-
son.se,+49 211 534 1441, Ericsson GmbH, Fritz vbmfel-
de Str. 26,40547 Diisseldorf, Germany 

COMPANIA ANONIMA ERICSSON, REGIONAL 
IMPLEMENTATION CENTER, VENEZUELA 

Manager Installation 
Engineering RBS 
• We are looking for a Manger for our RBS Installation 
Engineering department in RIC The RIC, Regional Im
plementation Center is a resource center to supply regi
on 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 competence development hiring new 
staff, and plan resources for customer projects in the re
gion. You need to be committed to transfer knowledge 
and train local engineers. You will report to RIC manger. 

Your work will lead you into daily contacts with Mil's 
in the region. This requires good skills in written and 
spoken English. Spanish knowledge is an advantage. 
Good knowledge, at least 3-5 years experience, of RBS 

engineering as well as experience of managing staff. 
You will be what we call "a working 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 common goals. Your col
leagues will be a few other expatriates and Venezuelan 
engineers. We are ready to offer a 1-2 year contract to 
the right person and starting date beginning of Novem
ber. 

Contact: Helena Kvist +58 2 273 0395, 
helena.kvist@cev.ericsson.se. Application: Luis Gonzalez 
CEV/OTC +58 2 273 0146, fax +58 2 273 0116, luis.gon-
zalez@cev.ericsson.se. Regional Implementation Center, 
Compania Anonima Ericsson, Centro Empresarial Par-
que del Este, Av. Francisco de Miranda, La Carlota, Apar-
tado 70516, Caracas 1071, VENEZUELA 

ERICSSON CANADA, ONTARIO 

Technical Assistance 
Specialist 
• Job requirements: Degree in engineering, engineer
ing technology or science or equivalent work experien
ce. Several years related experience in telecommunica
tions. Working knowledge and understanding of cellular 
systems. Five years experience with Ericsson or equiva
lent cellular experience. Trained in CMS-8800 switching 
and cell site operations and maintenance (experience 
an asset). Trained in AXE Software (i.e. PLEX) with ability 
to troubleshoot on software level. Excellent oral and 
written communication skills 

Job Description: 24 hour "First Line" technical/emer
gency support for CMS88 networks. Preparations of pro
cedure and verification of functionality of 
functions/corrections regardless of complexity. Respon
sibility to define/verify a new AS. Communicate and as
sist customer/field personnel in technical and operatio
nal questions. Assist in emergency situations to resolve 
equipment and/or procedure errors. Planning, control 
and direction of a CNA implementation. Reporting and 
follow through of customer problems via various sof
tware tools 

Customer Interface 
Manager, Telesystems 
• Job Requirements: Degree in engineering, engineer
ing technology or science or equivalent work exp.. Seve
ral years related experience in telecommunications. 
Working knowledge and understanding of relevant pro
duct lines. Three years experience within Ericsson or 
equivalent experience. Excellent oral and written com
munication skills. Demonstrated leadership/supervisory 
abilities. Basic ISO training on 9002 standard 

Job Description: Primary customer interface for all 
technical support issues for respective customer. Ac
countable for ISP, and Customer Service Requests (CSR) 
turnaround time for respective customer as per contract 
First line technical support coordination towards the 
customer. Utilize assigned staff to analyze and resolve 
major problems in their respective areas. Generate work 
processes for interface with customers and with second 
line support Assist the customer in problem analysis 
and resolution either independently or utilizing assigned 
Ericsson resources. Monitor the flow of Customer Servi
ce Requests (CSR). Top ten issues coordination. 24 hour 
responsibility for crisis management Assemble/main
tain customer performance statistics and disturbance re
porting. Primary involvement with First Market Introduc
tion of software, features, etc Develop technical presen
tations. Help contract managers negotiate Service and 
Working level agreements. Develop and maintain a po
sitive customer relationship 

Contact: Tim Danks, Manager, Customer Support, 
tim.danks@emcericsson.se 

ERICSSON EUROLAB (EED), AACHEN, 
GERMANYCSS SYSTEM HOUSE 

System Testers 
for GSM and UMTS 
The GSM/UMTS System Tester is mainly responsible for 
Test Design and Test execution needed to industrialize 
the new functionality. His main activities are the defini
tion of the prereguisites to perform the System Test, 
System Test Design, to issue and follow up requirements 
for test configuration and simulation tools, the perfor
mance of the Test Execution mainly in target environ
ment, trouble shooting and to build up core competen
ce for UMTS Industrialization. 

• As a suitable candidate you are an Ericsson 
employee with deep testing experience, preferably in 
the GSM area. Any experience with load testing, func
tion change, protocol simulation or progressive test 
methodologies is an advantage. In this position you will 
need strong analytical and communication skills as well 
as a good understanding of the GSM switching system 
with its neighbouring nodes. You will have to be flexible, 
team oriented and the ability to work under time pres
sure. 

Contact: HR Simon Seebass, +49 2407 575 163, eed-

sims@eed.ericsson.se or EED/X/ST, Andreas Demmig, 
+49 2407 575 366, eedade@eed.ericssonse 

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN, 
GERMANYCORE PRODUCT UNIT APPLICATION 
CORE (CAPC) 

Transit development in CAPC is responsible for desig
nand maintenance for different software parts whithin 
the new Transit Application Module and 
function/system integration test for CAPC We are loo
king for an 

AXE10 Software Designer 
• We are participating in the execution phase and per-
formingfeasibility studies. 

To strengthen our capabilities in this area we are loo-
kingfor an experienced SW designer in the AXE 10 area. 
You should be familiar with PLEX design methods and 
be able to performtechnical studies as well as preparing 
technical documentation^ first experience in SDL 
would be an advantage. 

We are looking for a designer with 2-3 years ofexperi-
ence preferable in the AXE 10 area. 

Contact: EED/U/T, Joe Wilke, +49 2407 575 399, 
Joe.Wilke@eed.ericsson.se or HR Simon Seebass, +49 
2407 575 163, Simon.Seebass@eed.ericsson.se 

ERICSSON UKRAINE. 

Senior Support 
Engineer, GSM 
• Objectives: To ensure customer satisfaction by delive
ry ofquality products and services, and adherence to the 
Ericssonvalues of perseverance, respect and professio
nalism. 

Main responsibilities: Take care of 1 private operator( 
Kyfv Star) with 2MSCs, 3BSCs according to existing servi
ce agreement 

Responsibilities: To act as a mentor for less experien
ced staff. To participate in emergency duty. To be able to 
carry out all activities without supervision. To be fully 
conversant with the procedures and processes required 
to carry out the task. To lead investigations of system 
problems. To understant the importance of customer re
lations. To participate in technical meetings and lead 
them if required. To be able to solve complex faults. To 
further develop a network of contacts within Ericsson. 
To actively promote and assist in competence develop
ment of less experienced staff. 

Requirements for the lob: Technical degree or 
equivqlent experience. Requirements for seniour system 
engineer must be fulfilled. Minimum two years in Erics
son as senior system engineer. Ability to work in a team 
and lead ft if necessary. Level 7 in oral and written Eng
lish (scale 1-10). Willingness to travel as required by the 
job. Practical knowledge of tools and instrument cur
rently used as required by job. 

Authority: To write emergency corrections. To approve 
software solutions written by less experienced staff. To 
reject TR/CSRanswers without consultation. To approve 
the release of documentsand upgrade/update packa
ges. To contact external (eg. GRQhelp-desks when ne
cessary. 

Contact: lnna Krivosheya, HR Specialist Ericsson Ukrai
ne, +380 44 462 5220. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
COMPANIA ANÖNIMA ERICSSON-VENEZUELA 

Vice President Operations 
• The Vice President of Operations reports directly to 
the CEV President and is a member of the company's 
management team. 

The organization principally serves the Cellular 
Systems, Wireline and Enterprise segments. The Venezu
elan market is dynamic and the customers are highly 
demanding/The function works closely with the respecti
ve customer organizations in the public and private sec
tors and will concentrate on their needs. 

The objective will be at all times to reach complete 
customer satisfaction, in making the technical planning 
and the implementation of the projects according to the 
agreed delivery dates and with the required quality -
within the establish cost limits. 

RESPONSABILITIES: Undertake the execution of the 
Customer/KAM Projects in a timely and professional 
manner with appropieate project, logistics, engineering 
and installation management Give the necessary 
technical support during the implementation and for 
the after sales period. Optimize the use of human, eco
nomic and financial resources. Establish the area goals 
and objectives (KPI) for the Managers, Executives and 
their teams. 

Develop necessary competence in the assigned areas: 
cellular and fixed telephony, corporate voice and data 
nets. Define the role and responsibilities of his own or
ganization in relation to the regional and global organi
zation and ensure that the interface descriptions, routi
nes and promotion procedures exist Negotiate and 
establish contacts with suppliers (outsourcing). Support 
the Regional Implementation Center (RIC) operations, 
which is directed from the Ericsson Regional Services 
Office in Boca Raton (ESRO-Americas). 

Comunication: To know the business and the custo-
mer/KAM expectations and develop plans and actions 
to satisfy them, and therefore increase the local added 
value. Guarantee that the customers obtain the agreed 
service level (SLA). Establish measures, to gange assess 
customer's satisfaction. Recruit develop and retain the 
necessary personnel to achieve the organization's objec
tives. Establish alliances and profitable relationships 
with suppliers and contractors in order to obtain the 
planned objectives. 

AUTHORITY: The right and obligation to exercise the 
necessary authority to develop the functions. The autho
rity to comply with the described responsibilities and 
functions of all of his executives. Have the necessary 
authority to organize the human and material resources 
in the different units. 

Contact Gabriel Pascale, IS/IT Manager, CE.V. Com
pania Anönima Ericsson, Venezuela, Office: +58 2 273 
0231, ECN office: 814 231, FAX: +58 2 273 0412, gabri-
el.pascale@am2.ericsson.se. 

ERICSSON CARACAS 

New Account 
Manager (NAM) 
• POSITION DESCRIPTION: Provide a brief description 
of the essential functions of the job: A New Account Ma
nager is primarily responsible for winning new accounts. 
A new account may be related to new licenses that have 
been issued or breaking into existing operators that are 
non-Ericsson customers. 

A New Account Manager will be Ericsson's focal point 
towards our customers and bellow are some key areas 
of responsibility: Identification and development of new 
customers and new markets. Business and commercial 
relation with new accounts. Marketing, sales and imple
mentation of initial contracts. Relationship building and 
networking. "One customer interface" and "uniform 
Ericsson message". Facilitation of direct connetion 
between potential customer and Ericsson expertise. 
Identification of new customers. Pro-active marketing, 
drawing on Ericsson expertise to satisfy and impress. 
Marketing and Value based selling. Tender and negotia
tion. Pricing in agreement with Business Units. Pro-acti
ve involvement of key persons in a potential KAM orga
nisation. 

Education and experience: Degree in Engineering / 
Marketing / Business Administration would be an ad
vantage. Experience in the field of Telecommunications 
years 5 - 8 / Information Technology for a minimum pe
riod of 5 years. Experience from marketing and sales of 
Telecom solutions. Good understanding of the Telecom 
Industry Convergence, Data-IP and Wireless. Excellent 
spoken and written skills both in English and in Spanish. 
Several years of experience from direct Customer Con
tacts. Good understanding of Venture analysis and inve
stment decision taking from an Operator perspective. 

The New Account Manager (NAM) shall build and de
velop an organization, which is highly responsive and 
flexible. The NAM has to have an absolute understan
ding of the customer/partners, business, market envi
ronment key success factors, financial drivers. Has re
sources and competencies to meet current and future 
needs, with special focus on data and IP based busi
ness, ensures full control of own results and performan
ce, and has a high awareness of financial matters, takes 
advantage of synergy whenever possible, in shared and 
networked structures, has full understanding of, and are 
committed to, the objectives, goals, plans for the ac
count 

The New Account Manager is the overall responsible 
for new business at the MU. The NAM is responsible for 
the whole Marketing and Sales process. Defining of se
parate organisations for account handling. Relationship 
plan / Lobbying activities. Value argumentation (mar-
ket/customer).Account plan.Securing resources for Bid 
Team. Tender strategy and setting the Tender Themes 
(Scope of Work). Writing draft executive summary befo
re RfQ. (based of market planning). Negotiation team 
and support group (securing of resources. 

Contact: Hiring Manager, OLLE ULVENHOLM, +58 02 
2750214, Recruiter MARIA ISABEL MENESES, +58 02 
2730181 

ERICSSON CDMA SYSTEMS, SAN DIEGO 

US Senior Project 
Manager to San Diego 
Ericsson has located its cdma2000 development to San 
Diego in Southern California. There are about 1300 pe
ople working on the current cdma products and the 
third generation systems, cdma2000. We are right now 
establishing overall system development & release pro
jects for the CMS 11 product line. Those projects will in
clude several PUs within Ericsson, based in the US, Ca
nada, Sweden and other places. 

• We are now looking for a Senior Project Manager that 
have experience from running large release projects 
within Ericsson, to take on one of those challenging pro
jects. You must have at least three years of experience 
from this type of job. Further you know virtually eve
rything about PROPS and BTA3, have good communica-

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN, 
GERMANY 

CSS System Test & Industrialization EED/X/ST looking 
fora 

UMTS Network Tester 
7he System Test & Support Department EED/X/S within 
our CSS System House is responsible for the central 
Product Line Maintenance of the GSM SS, GPRS and 
UMTS soft-ware releases and solutions The depart
ments activities include verification of UMTS Network 
Solutions, CME20 SS Maintenance and Customer Sup
port Industrialization ofCME20 SS releases, Test Confi
guration Management and Methods & Tools develop
ment 

• In the development phase of the 3rd. generation 
UMTS we are looking for a Data- and Telecom Network 
Expert to support our local network test activities.You 
are mainly responsible for planning implementing and 
executing tests needed to integrate and verify the new 
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We are searching for IT and Telecom 
pioneers who think with their hearts 

Pernilla Brouzell, 
Internet Payment Systems 
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130% of revenue. 
Dun <S Bradstreet in August 

If you think we'll be using telecom networks and the Internet tomorrow in the 
same way we do today - think again. At EHPT, we develop software and systems 
that will change data communication and telecom into something totally 
different from what we see today. 

Our big challenge is to connect the world's mobile and fixed telecom 
networks with the Internet. We've already come a long way. Soon you can pay 
your Internet transactions when you pay your phone or electricity bills. Worries 
about credit card security on the Internet will be a thing of the past. 

Telecom and datacom - endless opportunities. 
Data communication and telecom are the fastest-growing markets in the world. 
Today, only 10% of the world's population have a telephone. And 50% of the 
world's population have never made a phone call. Given this scenario, it's obvious 
that opportunities for development on this market are endless. Sound exciting? 

The challenge of growth is to stay one step ahead. 
E H P T has a proven track record. Our strong growth and outstanding financial 
performance position us as a global leader in telecom management. 

But we've just scratched the surface - we have yet to explore global telecom, 
infocom, and the media. Talk about horizons for growth. We expect to increase 
our net sales from USD 195 million in 1998 to USD 1 billion in 2002! 

That's why we need more pioneers with strong drive. Pioneers who want to 
develop leading-edge competence. 

We're looking for IT and telecom pioneers. 
If you have an M.Sc. in Engineering, Computer Science, or related fields and a 
keen interest in R&D, systems design and development, or sales, we can give you 
the opportunity of a lifetime. An opportunity to build a rewarding career on the 
cutting edge of the telecom and IT industries. Not to mention an attractive salary 
and an extensive competence-development program. 

Our success is based on the creativity and dedication of our colleagues - and 
on a pioneering spirit. We encourage all E H P T employees to develop their skills 
and talents to the fullest. There's a lot of room for individual initiative, and you 
can focus on general or highly specialized projects. Be a project leader, a software 
designer, or configuration manager. How about a systems verifier, an application 
expert, or a support engineer? Don't forget the system engineers, implementation 
engineers, technical writers, account managers, and sales rep. The opportunities 
are endless. 

Are you ready to join the company of the future? 
At EHPT, you'll find 1250 young, energetic professionals. We work in an open, 
friendly environment supported by our five common values: always open, tempo 
and timing, always better, competence for profitability, and collaboration for 
success. As you can see, we think with our hearts as well as our heads. 

Of course we're international. We have offices in Grenoble, Dusseldorf, 
London, Kuala Lumpur, New Delhi, Melbourne, Dallas, Säo Paulo, Mexico, and 
our new offices on Kungsholmen in Stockholm and at Norra Gärda in 
Gothenburg. 

We all look forward to hearing from you soon. Let's create an exciting future 
together. 

Are you as passionate about the future as we are? 
Visit us at 

www.ehpt.com 
Or call Jessica Dyrendahl 08-685 29 07 
or Johanna Petersson 031-746 21 15 

<ffi> 
FH»T- PIONEERING CONVERGENCE 

E H P T - A N I N D E P E N D E N T S O F T W A R E C O M P A N Y 
E S T A B L I S H E D BY E R I C S S O N A N D H E W L E T T - P A C K A R D 

http://www.ehpt.com


KONTAKTEN NR 17 1999 J O B B N Y T T 47 
tion skills, are willing to work hard both on the project 
and your tan. 

Application: tor.morehouse@ericsson.com 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA 

Product Marketing 
Managers In Malaysia 
ERA CSM Systems Product Units BTS, BSS, CSS and PSS 
will locate part of our Marketing and Sales Support for 
China and Asia-Pacific in Kuala Lumpur, Malaysia. Our 
goal is to enhance sales by giving expertise support to 
the Market Units in the same time zone and region. 

• The positions, which are long-term (lyear) contracts, 
are open for individuals fulfilling the following qualifica
tions: Vast experience from products and solutions and 
extensive contact network within the concerned Product 
Unit Vast experience from customer meetings and pre
sentations through Sales and/or Marketing of GSM pro
ducts. University degree or corresponding 
education/training acquired through job experience. 
Communication skills and fluency in English. Self moti
vated and driving with good co-operation skills 

The job includes on-site support to our Market Units 
in China & Asia-Pacific. Thus, extensive travelling within 
the region is required. 

Contact: All positions: Per Arvidsson +46 70 514 0872 
or +46 8 404 8115, per.arvidsson@era.ericsson.se. BTS: 
Mona Benlaib, +46 70 577 2529 or +46 8 404 7621, 
mona.benlaib@era.ericsson.se. BSS: Per Arvidsson. CSS: 
lohan Dahlström, +46 70 340 31 50 or +46 8 757 24 
21, johan.dahlstrom@era.ericsson.se. PSS: Kjell Arvids
son, +46 70 561 3346 or +46 8 757 0999 kjelLarvids-
son@era.ericsson.se. Application: Product Marketing 
Managers In Malaysia, Ericsson Radio Systems AB, 
LV/MS, Monica Wänseth, 164 80 STOCKHOLM, moni-
ca.wanseth@era.ericsson.se. 

ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA 

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 Mobifon, one of the mobile operators. 
This year we have signed another contract with Cosmo-
rom. 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 cunent APZ/IO types are APZ 212 11, APZ 212 20, 
APZ 212 25, IOC 11 and I0G 20. You will also play an 
active role in providing support and advice to the local 
engineers and build up the local competence. This re
quires close relationship and interaction with the custo
mer, strong technical background that enables the 
APZ/IO engineer to conduct fault analysis, trouble shoo
ting and program correction handling in an efficient 
manner. 

Requirements: You have experience of working within 
Customer Support, a good knowledge of support activi
ties, providing emergency and day to day support, 
trouble report handling, troubleshooting on/off sites, 
system upgrade. You have good command of written 
and spoken English. 

Technical support 
• 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 advice to the local engineers and build up the local 
competence. 

This requires close relationship and interaction with 
the customer, strong technical background that enables 
you to conduct fault analysis, trouble shooting and pro
gram correction handling in an efficient manner. 

Requirements: You have experience of working within 
Customer Support a good knowledge of support activi
ties 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 Eng
lish. 

Network Support 
Group Manager 
• The Network Support Croup is mainly responsible for 
the 24-hour emergency support, the CSR and TR hand
ling and correction package rollouts. 

There are 13 support engineers in the group working 
mainly with CSM, but also with NMT and fixed 
networks. 

We are now looking 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 
competence. You will also be involved in tuning our pro
cesses to make the NSG more efficient This requires 
close relationship and interaction with the customer, 
strong technical background that enables you to con
duct 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 activi
ties such as troubleshooting, PLEX/ASA, APZ/IOG reco
very, 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.Karis-
son@etr.ericsson.se or Simona Serban, Human Resour
ce Manager, Simona.Sefban@etr.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

Product manager 
Product Unit BSS is responsible for the global develop
ment and profitability of the CSM Base Station System 
and CSM Operation and Maintenance. We-at Strategic 
Product Management CSM O&M-have the full live-cycle 
responsibility of CSM OSS, Ericsson's network element 
management system for the CSM network sold to over 
100 customers in 50 countries. Our next generation 
system will combine the management of the CSM as 
well as the UTRAN WCDMA network elements. Due to 
the nature of our mission we work highly cross-organi
sationally to align strategies with other Product Units 
and to improve our understanding of future opportuniti
es. 

• We are now looking for an additional person to join 
our team of 10 product managers. In this challenging 
position you will deal with: Product strategies. Require
ments on products. Customer business cases. Product 
plans and programs Early marketing towards our local 
companies 

To be able to take on this responsibility, you should 
have several years of background of O&M and network 
management preferably from eariier assignments in de
sign and as a market representative (LPM). Your sound 
knowledge of modem software architectures, protocols 
and IT trends gives you the base to drive technology 
deployment for our new O&M framework. Your unders
tanding of our customer needs in the area of network 
management lets you take the right strategy decisions 
and helps you to communicate to the markers. If you 
are a highly motivated, driving person with excellent in
terpersonal and communication skills, this is your career 
opportunity to have an impact on the future! 

Contact: Stefan Spaar, +46 8 757 1875, Benita Nilsson, 
+46 8 757 1914. Application: Kerstin Almblad, Ericsson 
Radio Systems AB, LV/HS, 164 80 STOCKHOLM, 
kerstin.almblad@era.ericsson.se. 

ERICSSON SOUTH AFRICA 

ESA is currently staffing the organization to handle the 
3rd mobile license business opportunity. We are now 
offering major opportunities for qualified candidates: 
Customer Project manager, Mobile Network Design 
Engineer and Radio Network Designer. 

Customer Project Manager 
• As a Project manager you will plan and run imple
mentation projects. You will be responsible for planning, 
follow up and finishing all activities to fulfill the contrac
ted budget in accordance with the customer and our 
own expectations. The project management will include 
relations with many internal and external subcontrac
tors. You should posse qualifications that make it easy 
for you to motivate, inspire and guide the project team 
members. You are an experienced and recognized lea
der as well as an active member of the project team and 
a 5-year experience in managing mobile system pro
jects. 

Radio Network Designer 
• As an RND Engineer at ESA you will be working with 
nominal cell plans, radio coverage predictions, frequen
cy planning, site surveys, site nominations, RF measure
ments, BSS parameter settings and initial tuningWe 
want you to have minimum 3 years of relevant experi
ence. 

Mobile Network 
Design Engineer 
• You have the knowledge of input and output data for 
a mobile network design department, features in diffe
rent releases and their connection and impact on HW in 
different nodes, how to interpreted RFQ's. You also have 
experience from computer based tool and measure
ment instruments in this area and a good sense of 
customer orientation. 

Relevant to all positions: You will be based in Johan
nesburg, South Africa, and the assignment is for 6 mont
hs to start with. After a successful full time period the 

assignment could be extended. We are looking for per
sons that are independent serf-motivated with strong 
communication skills. You should have a university de
gree, preferably a MSc, fluency in written and spoken 
English and extensive experience from international as
signments of this type. We would like to receive your 
application not later than last of October 1999. 

Contact Jaan Warnhoff, +27 83 212 3007, mobile: +27 
83 212 4552, jaan.warnhoff@etx.ericsson.se, Mats 
Storsten, +46 8 757 39 05, 
rnats.storsten@era.ericsson.se. Application: Ericsson 
South Africa (Pty) Ltd (ESA), Ericsson Radio Systems AB, 
K1/ERA/L1/HA Lise-Lotte Ramneby, 164 80 Stockholm, 
lise-lotte.ramneby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG 

Project Controller 
• We now have interesting challenges for you within 
our new GSM-contracts in Africa. 

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 routi
nes and tools and in general represent the financial 
competence 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 are a CAN 
DO person. The formal background is B.Scin Business 
Administration and some years of experience from 
ERICSSON. The language is French and English. If you 
send your application by E-mail, please send a copy to 
Bengt Franzén and Fredik Westman. 

Contact Bengt Franzén, +46 8 404 7943, bengtfran-
zén@era.ericsson.se, Fredrik Westman, +46 8 585 
34623, fredrik.westman@era.ericsson.se, Anita Malmst
röm Wallner, Human Resources, +46 8 404 2429. Appli
cation: PROJECTCONTROLLER, Ericsson Radio Systems 
AB, SG/ERA/LP/H Anita Malmström Wallner, 164 80 
STOCKHOLM, anita.malmstronvwallner@era.ericsson.se. 

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB. 
SUNDBYBERG 

Design Engineer 
Saudi Arabia 
• For a Dedicated Networks Project in Saudi Arabia we 
are seeking a Design Engineer on a long-term basis to 
be responsible for performance of general design activi
ties. The project involves the construction of integrated 
oil and petrochemical facilities at multiple sites in the 
Kingdom of Saudi Arabia. This means installation of ba
se product services for oil and refined products, inclu
ding storage plants, refineries, pipelines, distribution ter
minals, bulk plants and receiving stations. Ericsson's in
volvement is to provide an integrated telecom solution 
including voice, data and video technologies. 

For this position you should have a solid experience 
from design and implementation of one or more of the 
following: PABX. Power Systems. Cable Systems (inclu
ding Fibre Optics). 

You should also possess good communication skills 
in both written and verbal English and have the flexibili
ty to work both independently and as a team member 
in a mufti task environment 

Contact Eva Kling Eldselius, +46 8 764 0774, eva.kling-
eldselius@ebcericsson.se. Per Svahn, +46 8 764 0420, 
per.svahn@ebcericsson.se. Application: DESIGN ENGI
NEER SAUDI ARABIA, Ericsson Business Networks AB, 
SL/EBC/PEBD/H Eva Kling Eldselius, S-172 87 SUNDBY
BERG Sweden, eva.kling-eldselius@ebcericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA 

OPERATION & MAINTENANCE SPECIALISTS IN FIXED 
NET TO WORK IN AUSTRIA 

Take the opportunity to get experience from working as 
a contractor on one year-assignment for Ericsson cuto-
mer in Austria! Established in June 1999, Ericsson Servi
ces is the new name for service excellence within Erics
son, a Business Unit in the Network Operators & Service 
Providers (SO) segment Ericsson Services combines the 
best elements of SO'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. Product unit Managed Services at 
Ericsson Services provide "Advice, Solutions and Servi
ces''to network operators around the world. We provide 
expertise in both the commercial and technical aspects 
of network operations and work in partnership with 
Market Units, Regional Offices and Local Companies. 

Managed Services Resource Office' is now looking 
for Ericsson employees who are interested to join our 
project organisation on one-year contract job, starting 
on November, 1st We are looking for several categori
es: 

Network Surveillance 
Technician 
• The candidate should have a long experience wor
king with AXE Ericsson fixed network, implementing, 
commissioning and maintaining switches. He/she will 
work in a Network Operation Center and handle: all ty
pes of alarms coming from the AXE&SCP switches, SDH 
and MINIUNK transmission equipment handle these 
alarms through the X-MATE and ETNA unix operative 
systems. 

System Engineer Switching 
• In addition to the above, this position needs a 
previous experience as a troubleshooter on the network 
level. Familiar with implementing CNA's and doing Ap
plication system changes. Being able to perform Data 
Transcripts for changes to the network. He/she should 
also be familiar with Ericsson IN-solutions, being able to 
locate faults in this functionality as well. The position in
cludes local travelling and on-call duty. 

System Engineer 
Transmission 
• The candidate should have very good experience in 
the SDH, MINIUNK transmission equipment He/she 
should have been working with ETNA. The position in
cludes local travelling and on-call duty. 

System Administrator 
• As a system administrator, you will be responsible to 
operate and maintain the management system which 
are: X-Mate, ETNA-NEM and SMAS, you should be ca
pable of manipulating data and adapt form and printing 
reports, you should be capable of answering questions 
related with the IT. 

Field Maintenance 
Technician 

The candidate should have very good experience in 
network maintenance and AXE at functional level. Good 
experience in the SDH, MINIUNK transmission equip
ment As a field maintenance technician, you will recei
ve and analyse trouble ticket information, corrective ac
tion to the network. Make routine maintenance in the 
network, spare part handling and inventories, site secu
rity. The position includes local travelling and on-call 
duty. 

Please, apply in writing with full Curriculum Vltae, 
containing details of your education, experience and 
two references including name of your current manager. 

Contact Rolf Jangenby, +46.8.4042605, Rolf Jangen 
by@era.ericsson.se. Application: O&M Specialists in Fix
ed Net, Ericsson Radio Systems AB, Resource Office, 
ERA/GP/OZO, 164 80 STOCKHOLM, Rolf 
Jangenby@era.ericsson.se. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG 

Join the Italian Astrolink Team 

Satellite Systems-a new and challenging business for 
Ericsson. Satellite systems will play an important role in 
providing communication services to subscribers in re
mote areas within the next coming years. Satellite ope
rators will offer the market competitive dual-mode s, ro
aming possibilities and now also broadband multi me
dia services for voice, data and video. 

In April 1999 we signed our first broadband satellite 
system contract with the Italian Ground Segment integ
rator, Telespazio. The system will offer multimedia servi
ces for voice, data and video to the global enterprise 
market 

The project is at the moment in the pre-study phase 
looking into the challenge to finalise the system archi
tecture. Ericsson develops the satellite functionality ba
sed on our experience in GSM/GPRS/UMTS/ATM/IN 
and Billing. Close interaction with a number of external 
companies is needed. 

Program Director 
• As the Program Director you will be responsible for 
planning, follow-up and finishing all activities to fulfil 
the contract and budget in accordance with the custo
mers and our own expectations. It is a complex mufti-
project environment with several internal and external 
subcontractors. 

You should possess qualifications that make it easy 
for you to motivate, inspire and guide the project and to 
create synergism in the team. You have a broad interna
tional Ericsson network and have managed complex 
TTM and TTC projects. You are recognised as leader but 
would not hesitate to take active part wherever needed. 
It's a plus to have worked with design and system tes
ting. 

We need a person who is; outgoing independent, 
self-motivated and has strong interpersonal and com
munication skills. You should have a university degree, 
preferably MSc (or similar) and good English written 
and oral skills. 

Contact: Lars Bergström, +46 8 404 6705, 
lars.bergstrom@era.ericsson.se. Application: Program 
Director, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS 
Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, 
mari3koglof@era.ericsson.se66 
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Letar du efter en sann utmaning, 
och inte bara en tom rubrik? 

Du behöver inte leta längre. Vad sägs om att vara 
med och utveckla tredje generationens mobilsystem, 
och hjälpa Ericsson att nå marknaden först av alla? 
Inom produktenheten Wideband Radio Networks på 
enheten för Radio Base Station System Development 
(ERA/RG) erbjuder vi följande tjänster. 

Avdelningschef; WCDMA 
Radio Bas programvara 

Du kommer att ansvara för utvecklingen av styr-
programvaran (trafik, drift & underhålls funktioner) 
till WCDMA radiobas station. Verksamheten har 
mer än 100 medarbetare, lokaliserade med design-
center i Kista, Umeå samt Holland. Du är civilin
genjör, har flera års erfarenhet från utveckling av 
stora mjukvarusystem i multigeografisk miljö, 
varav ett antal i arbetsledande ställning. 

Vi söker dig med erfarenhet och intresse för 
ledarskap kombinerat med helhetssyn och resulta
torientering. 

Huvudprojektledare; WCDMA 
Radio Bas utveckling 

Du kommer att leda radiobasstationsprojekt med 
innehåll: nodansvar, system, integration & verifie-
ring, styrprogramvara, site-lösningar, samt meka
nik. Du har flera års erfarenhet av att driva stora 
projekt, på nodnivå, med både maskinvara och pro
gramvara som ingredienser. Din främsta merit är 
dock att du inte känner till begreppet "omöjligt". 

Chef Projektkontor; WCDMA 
Radio Bas utveckling 

Du kommer utöver att etablera och driva projekt-
kontoret, även driva vidareutvecklingen av projek
tens, och linjens kvalitetssystem. Du gillar fart och 
fläkt, har mångårig erfarenhet från projektarbete, i 
stor och multigeografisk projektmiljö. 
Din förmåga att sporra och coacha dina medarbetare 
är ett måste. 

Ansökan med CV och betyg sänds till: 

Ericsson Radio Systems AB, R/HS Inger Holmgren 

164 80 STOCKHOLM 

E-mail: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se 

För ytterligare frågor om tjänsterna, kontakta 
ERA/RGC Ralph Löfdahl +46 8 508 783 80 alt 
ERA/R/HR Anna Lindvall +46 8 404 76 62. 

Make yourself heard. 

ERICSSON 

Carrier Claes Computer Platforms 

Vissa utmaningar kräver 
pålitlig utrustning 

I situationer då ett problem är ödesdigert, 

kan valet av rätt utrustning vara avgörande. 

CPX8000-familjen av High-Availability 

plattformar, tillsammans med lämplig 

programvara möjliggör en tillförlitlighet 

på 99.999%, motsvarande 5 minuter 

driftstopp per år. CPX8000 stöds av en 

rad ledande programvaru-leverantörer. 

Dessa "carrier-class" plattformar är NEBS 

och ETSI kompatibla samt baseras på den 

robusta CompactPCI-standarden. Detta 

gör CPX8000 plattformarna idealiska 

för installation i Central-Office miljö. 

För ytterligare information kontakta gärna 

vårt Ericsson-team. 

® MOTOROLA 
Computer Group 

AB ( omputer Group, Dalvägen 2. S-169 S6, SOLN \ iputers@motorola.se www.mcg.mot.com 
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