B-aktie,
Stockholm 10/12

Wireline Systems
vänder trenden
Lösningen för nästa generation fasta
nät klarar både multimedia och
snabbt Internet. Tre kontrakt på Engine har inneburit en ekonomisk vändning för affärsenheten Wireline Systems.
13

Libyen öppnare
mot omvärlden
Libyen har drabbats hårt av handelsblockader i flera år. Nu börjar det se
ljusare ut. Håkan Johansson, Ericssons chef i landet, ser goda möjligheter inom mobiltelefonin som är
ganska ny i Libyen.
20-21

Ny strategi ska nå
företagskunder
Stockholmsbörsen tog glädjeskutt efter beskedet om alliansen mellan Ericsson och Microsoft i förra veckan. Samma dag som nyheten
släpptes ökade Ericssons börsvärde med 100 miljarder kronor. Microsofts VD Steve Ballmer och Ericssons VD Kurt Hellström liknade samarbetet vid ett "dreamteam".
Foto: Peter Nordahl

Stark allians utvecklar
mobila Internettjänster
Att skicka och läsa e-post via mobiltelefonen blir den första viktiga tillämpningen i det strategiska samarbetet mellan Ericsson och Microsoft. En ny webbläsare från Microsoft ska finnas i Ericssons framtida mobiltelefoner, så kallade "feature phones".
4-5

Nytt ljus över väldig
marknad i österled
Det nya århundradet kommer att föra med
sig stora förändringar i Kina.

Det pågår en revolution i det tysta i
Kina. Antalet användare av mobiltelefoner och Internet ökar snabbt
i världens folkrikaste land.
Kinas närmande till världhandelsorganisationen WTO är ett tecken på

TIDNING FÖR PERSONAL INOM ERICSSONKONCERNEN

den förändring som landet nu genomgår. Samtidigt förbereder landets statliga operatörer sig på ökad konkurrens. För Ericsson ser framtiden
mycket lovande ut. Orderingången
har tagit fart igen.
14-18

Alla 9 500 medarbetare inom
affärssegmentet Företagslösningar
påverkas av den nya strategin för att
nå kunderna. En från Ericsson fristående säljorganisation byggs upp. Samtidigt satsar segmentet kraftfullt på konsultverksamhet.
8-9

Fler tunga namn
bakom Bluetooth
Lucent Microsoft, 3Com och Motorola har anslutit sig till Bluetoothsamarbetet Tillsammans med de fem
grundarna, däribland Ericsson, bildar
de en särskild ledningsgrupp.
5

Nyårshelgen
närmar sig
Närmare 10 000 Ericssonanställda
ska jobba under nyårshelgen. Webben blir en viktig nyhetskanal. Ericsson lägger fortlöpande ut information på Internet och intranätet
3
GULDMEDALJFESTEN

Rekortmånga medaljörer firades i
Stocksholms Stadshus.
24
FRAN FORR

"Cobran" hyllas på designutställning
på Nationalmuseum i Stockholm. 3 1
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UNBELIEVABLE TOOLS FOR
REAL-TIME DEVELOPMENT

w

Do you really mean I can take my UML
analysis model and make it an SDL system?
Just like that?!
Do you really mean the new Telelogic Tau suite
has built in support for ASN.1 BER encoding
and decoding?

Yep!

Do you really mean I can simulate and test
what I have captured in UML?

Yep!

Do you really mean Telelogic Tau is the only
complete, integrated tool suite for real-time
software development?
Do you really mean I have to wait until April
to get it?

Telelogic Tau 4.0 p r e - l a u n c h
now being s h i p p e d .

We just couldn't wait until April to offer
you some of the features and benefits of
Telelogic Tau 4.0. After all, it's time to
market that counts. Right?!
The good news number one: we have
integrated the UML Suite for analysis and
modeling even deeper with die design tool
SDL Suite. The new UML to SDL
Translator gives you faster transition from
analysis to the design phase as well as simulation and testing of UML models.
The good news number two: we are
introducing a utility many have been asking

for - the Encoding/Decoding Utility with
support for ASN. 1 BER. This utility takes
care of the problem of sending data between
complex communications systems running
on different platforms.
The Encoding/Decoding Utility is available for both SDL Suite and TTCN Suite
which is the industry standard test environment for communications systems.
Telelogic is the leading supplier of solutions for real-time software development.
Our comprehensive product Telelogic Tau,
is a complete, integrated tool set covering

the entire development cycle. The tools are
supported by an extensive range of related
professional services.
Telelogic's tools are actively used by
teams at Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu,
Lucent Technologies, Motorola, NEC,
Nokia, Nortel Networks and Siemens, to
name a few.

^Telelogic
www.telelogic.com/prelaunch

3
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Slutspurten är viktig
in i 2000-talet
Det är roligt att kunna konstatera att det tidigare misstroende
som marknaden visat Ericsson har vänt under årets två sista
kvartal. Aktiekursen har utvecklats positivt och det känns också
i hela organisationen att vi nu är på rätt väg igen.

Mobiltelesystem fortsätter att gå
mycket bra och våra kunder har
aggressiva expansionsplaner för
sina system under nästa år.
Marknaderna i Asien håller på
att komma tillbaka, främst gäller
det Kina. Utvecklingen i Europa
fortsätter att vara stabil och antalet abonnenter i Nordamerika
lär fortsätta att växa.
Telefonsidan har haft en mödosam väg med nya produkter
att lansera, men nu börjar det gå
åt rätt håll.
Fasta system, som fått rätt
"kostym", har fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Man är nu
på rätt väg på en marknad som
fortfarande är stor och där inga
nya konkurrenter dyker upp.
Företagskommunikation har
gjort ett imponerande arbete,
som ska leda till lönsamhet under nästa år.
Förutom att ta oss in på nya
marknader har vi under året
också presenterat ett flertal nya
produkter, bland annat för både
fast och mobil datakommunikation. Utvecklingen för paketdatatekniken GPRS har varit

mycket framgångsrik och Ericsson har nu över 50 procent av
marknaden.
Det samarbete med Microsoft
som vi nyligen offentliggjort
stärker vår ställning för framtiden. Det är viktigt för oss ur flera aspekter; nya produkter kommer att utvecklas i det gemensamma bolaget och våra terminaler blir mer konkurrenskraftiga genom Microsofts programvara. Med mobilt Internet ökar
trafiken i mobiltelenäten och det
leder till utbyggnad av systemen.
Vi står nu inför millennieskiftet och många medarbetare
kommer att arbeta under nyåret.
Det har gjorts stora förberedelser och jag är övertygad om att
vi kommer att klara den utmaning som millennieskiftet innebär. Själv kommer jag att besöka
några av ledningscentralerna för
att se hur det går.
Ericsson är ett stort företag
och cheferna behöver träffas
mer regelbundet än vad som hittills skett. Därför kommer ett
chefsmöte att hållas en gång om
året med början i februari nästa

En del av oss jobbar under millennieskiftet och får information genom våra interna informationskanaler. Andra är lediga,
men vill ändå följa med i händelseförloppet.
För de som arbetar finns två
huvudkällor för information det så kallade Early Warning
System och en särskild millenniesajt på webben.
Early Warning System är en
Internetbaserad tillämpning vars
syfte är att registrera alla relevanta händelser och göra informationen tillgänglig för alla som är i

tjänst. Systemet kommer att innehålla felrapporter, tekniska
analyser,
föreslagna
lösningar,
konsekvensanalyser,
etcetera,
rörande våra
produkter.
Information Annika
om
våra Söderholm
verksamhetssystem, fastigheter och om vår
produktförsörjningskedja kommer också att finnas här.

Lars A Stålberg

Fokus på snabb
Y2K- information

N

u när alla pusselbitar i informationsarbetet inför millennieskiftet finns på plats så kan jag konstatera att kommunikationen kommer att
likna den vid kriser. Vi måste vara beredda
på att fatta snabba beslut på i vårt tycke
ofullständiga fakta och vi måste kunna
kommunicera både beslut och fakta
snabbt och effektivt.

år. Vi behöver samlas för att diskutera strategier och budskap.
Några dramatiska ändringar vad
gäller den nuvarande organisationen är inte aktuella.
Framför oss har vi ett nytt år
fullt av möjligheter. Det är dock
några veckor kvar av 1999 och vi
befinner oss just nu i slutspurten. För att vi ska kunna fortsätta
den positiva utvecklingen är det
nödvändigt att vi fortsätter att
hålla hög arbetstakt. Efter tredje

kvartalet lovade vi att årets sista
kvartal skulle bli Ericssons bästa
hittills. För att kunna hålla det
löftet får vi inte slå av på takten
under årets sista veckor.
Att Ericsson nu är på rätt väg
igen är tack vare fina insatser av
alla medarbetare runt om i
världen. Stort tack för fint arbete
under 1999.
God jul och Gott nytt år!
Kurt Hellström, VD

Informationskällor under millennieskiftet
Millennieskiftet är nu mycket nära! 2000-01-01 - datumet vi
har fokuserat på i åratal - kommer allt närmare och naturligtvis är alla intresserade av att veta hur det går för Ericsson.

KRÖNIKA

Nyheter med mer generell information om exempelvis infrastruktur och elförsörjning runtom i världen kommer också att
kunna läsas på Early Warning
System.
Ett antal Ericssonorganisationer och personer ansvarar för att
systemet matas med information. Under de senaste veckorna
har det genomförts en rad övningar för att säkra att konceptet
verkligen fungerar väl.
En annan informationskanal
för de som är i tjänst är webbsajten
http://millennium.ericsson.se/ Här hittar du sammanfattningar av händelserapporter
från hela världen, liksom rapporter om system och produkter

som har klarat testerna efter millenniet.
Ericssonanställda som inte är i
tjänst får inte logga in på Ericssons nät. Istället finns information på Internet. Adresserna är
http://www.ericsson.com/pressroom och http://www.ericsson.
se/infocenter där det kommer att
finnas en särskild millenniesida
med allmän information och nyheter om millennieskiftet.
Båda dessa sajter innehåller
offentlig information och kommer att uppdateras löpande.
Ha ett riktigt gott Millennium
- var du än befinner dig.
Annika Söderholm
Millennium Program Office

MILLENNIEPROBLEMET har varit känt länge
och alla vet när det inträffar och vi har förberett oss på bästa sätt. Den stora generalrepetitionen 990909 är blott ett exempel.
Personligen kommer jag tillsammans med
20 kollegor att under december delta i specialövningar i beslutsfattande under stress.
Vi har kunnat förbereda media och
andra intressenter genom att tala om vad
vi gör och hur vi gör. Vi har haft tid att organisera informationsflödet internt och
externt inför själva nyårsnatten. EMIC,
Ericsson Millennium Information Centre
är det yppersta beviset på våra goda förberedelser i informationsarbetet. EMIC är
den informationskälla som ger underlag
för vår koncerninformation.
vi HAR KUNNAT förbereda oss tillsammans
med våra leverantörer och kunder. Det är
dock för tidigt att slå sig till ro. Hur vi bemöter kunder, löser deras problem som
kan uppkomma och hur vi tar hand om
media fram till, under och efter skiftet
kommer ha en direkt inverkan på bilden av
Ericsson. Varje rätt hanterad kris innebär
möjlighet till en förbättring av bilden av
Ericsson, i allas ögon. Därför vill jag också
understryka vikten av att vi orkar hela
sträckan ut. Och speciellt till er som är
kommunikationsansvariga vill jag säga:
- Se till att ha de lokala kommunikationsplanerna koordinerade i detalj med
vår gemensamma och centrala plan.
- Se till att bli bekant med vårt Early
Warning System så snabbt som möjligt.
Vi kommer att ha ett speciellt presscenter öppet på Telefonplan i Stockholm, utöver de normala kanaler som vi alltid har.
Internt har vi förberett med webbinformation via flera vägar.
Faktum är att jag tror att vi kommer att
vara i händelsernas centrum på ett positivt
sätt under millennieskiftet. Ericsson är en
otroligt vital del i samhället i många länder
runt om i världen. Det gör att våra förberedelser och genomförande också känns extra mycket motiverade. Låt oss ändå hoppas på det bästa; att inget händer!
Lars A Stålberg Informationsdirektör
VISSTE DU ATT...
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Compaq tar över
IT-support
>• Compaq AB skall från februari nästa år ta över PC-support på Ericsson.
Avtalet är globalt och omfattar i första skedet delar av Ericsson i Norden
med start i Stockholm, Danmark, Finland och Norge. Personalen från Ericssons PC-support erbjuds anställning
hos Compaq, med anställningsvillkor
motsvarande de nuvarande.
Företaget tar över ägarskapet, service och help-deskfunktionen för
samtliga PC-datorer och skrivare i de
berörda Ericssonbolagen. Underhåll
och ägarskap av LAN- och WAN-miljöerna blir kvar i Ericssons regi och
omfattas därmed inte av avtalet.

Vodafone AirTouch
väljer Ericsson
>• Ericsson ska leverera paketdatatekniken GPRS till Vodafone Airtouch i
Storbritannien, Nederländerna och
Grekland.
Brittiska Vodafone UK, nederländska Libertel och Panafon i Grekland
blir därmed de första mobilteleoperatörer inom Vodafone Airtouch som
installerar GPRS-teknik i sina GSMnät.
Fälttest kommer att ske samtidigt i
alla tre länder i början av nästa år och
kommersiellt introducerade under
hösten år 2000.

IPT-nätverk
till Portugal
> Ericsson UK har skrivit kontrakt
med Interroute om att utveckla, installera och ge support till ett nationstäckande Internet Protocol Telephony,
IPT-nätverk, för Interroute i Portugal.
Interroute är en Londonbaserad företagsgrupp, som arbetar med telekommunikation i Europa. Kontraktet är
värt 55 miljoner svenska kronor.
Tidigare i år har Ericsson levererat
ett liknande IPT-nät till Interoute
i Spanien och detta har nu tagits i
drift.

Ericsson sponsrar
Fulbrightprofessur
>• Linköpings universitet får den första Fulbrightprofessuren på IT-området
Professuren, som finansieras gemensamt av Ericsson Utvecklings AB,
Linköpings Universitet och Fulbrightstiftelsen, inriktas mot kommunikationssystem, speciellt elektronik
eller programvara som realtidssystem
eller protokoll.

NYHETER
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Ny allians sporrar! mobilt Internet
Ericsson och programvarujätten Microsoft inleder ett
strategiskt samarbete för
mobila Intemetlösningar.
Den första viktiga uppgiften
blir att ta fram lösningar för
trådlös överföring av e-post.
Beskedet gav Ericssonaktien ett lyft som drog med
sig hela Stockholmsbörsen.

- Det här samarbetet är spännande, viktigt och grundläggande för
Microsoft och hela informationsindustrin. Eftersom Ericsson är
ledande inom mobilitet var det
den enda alternativa partnern för
oss, sade Microsofts VD, Steve
Ballmer, under presskonferensen
i Stockholm i förra veckan.
- Under våra diskussioner har
det kommit fram att vi delar en
mängd visioner för det mobila
Internet. Jag är stolt över att presentera samarbetet här i mobilitetens Mecka.
Samarbetet mellan de två företagen omfattar en rad områden.

Allians inom
mikroelektronik
>• Ericsson Microelectronics och
Chartered Semiconductor med huvudkontor i Singapore, utökar sin nuvarande affärsrelation genom gemensam utveckling inom främst Bluetooth-tekniken och applikationer för
trådlös kommunikation. I avtalet ingår
att utveckla tillverkningstekniken RF
CMOS och BiCMOS för halvledarkretsar.
RF CMOS erbjuder en lösning som
är kostnadseffektiv medan BiCMOS
ger hög kvalitet.
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Microsofts VD, Steve Ballmer,
och Ericssons VD, Kurt Hellström,
ser fram emot ett spännande och
utvecklande samarbete.

MICROSOFT
Världens högst värderade bolag, värderat till 485 miljarder
dollar (4 070 miljarder kronor)
Grundades 1975
Windows, Office, BackOffice,
utvecklingsverktyg och multimedia är de viktigaste produktfamiljerna
VD i bolaget är Steve Ballmer
Bill Gates grundade bolaget han är för övrigt världens
mest förmögne man

Att ta fram lösningar för trådlös
överföring av e-post blir den första viktiga uppgiften, vilken tros
få igång försäljningen av WAPtelefoner.
I Ericssons kommande avancerade telefoner, så kallade feature
phones, ska man använda Microsofts framtida webbläsare för
mobil användning, Microsoft
Mobile Explorer. Webbläsaren
ska kunna läsa både HTML- och
WAP-protokoll. Featuretelefonerna beräknas finnas på marknaden i början av 2001.
Samarbetet syftar även till att
vidareutveckla öppna industristandarder för produkter baserade på Bluetooth-teknik, WAPteknik samt Universal Plug and
Play.

USA gläds åt bolaget
USA-analytiker anser att
uppgörelsen med Ericsson är
mycket bra för Microsoft
Amerikansk media framhålller att Microsoft länge har
letat efter en partner inom
trådlös kommunikation.

New York Times skrev att affären "representerar ett viktigt
steg i Microsofts ansträngningar
att bli en huvudaktör inom mobila nätverk." I TV-kanalen
Bloomberg News var Andrew
Sukawaty, chef för mobilteleoperatören Sprint PCS, också
entusiastisk.

"Historisk händelse"

Precis som Steve Ballmer var även
Ericssons VD, Kurt Hellström,
märkbart stolt över samarbetet.
- Det här är en historisk händelse. Det världsledande företaget
inom programvara i samarbete
med det ledande företaget inom
mobil kommunikation - ett "dreamteam" helt enkelt.
Ett samägt bolag ska utveckla,
marknadsföra och sälja helhetslösningar som bygger på Ericssons infrastruktur och mobila Internetteknologier samt Microsofts Windows NT-server och
programvara för meddelandehantering, Exchange.
Ericsson blir majoritetsägare i
det samägda bolaget, vars huvudkontor ska ligga i Stockholm.

"Gynnar utvecklingen"

"Alla allianser av den här typen
gynnar utvecklingen av trådlösa
tjänster och är bra för hela industrin", sa Sprint-chefen.
Alan Reiter, chef för konsultföretaget Wireless Internet and Mobile Computing, var inte fullt lika
optimistisk.
"Detta är ett steg i Microsofts
försök att bli en huvudaktör inom mobil data, men det kommer
verkligen inte att ske med en
gång", sa Reiter till New York
Times.

Ericssonaktien sköt i höjden
efter beskedet om samarbetet med Microsoft. Första dagen efter nyheten steg Ericssonaktien med 12 procent på
Stockholmsbörsen. Omsättningen blev hela 26,5 miljarder kronor.

Ericssons VD, Kurt Hellström, stod i uppmärksamhetens centrum,
presskonferens i förra veckan redogjorde för det nya samarbetet

då Microsoft och Ericsson på en
Foto: Peter Nordahl

tal. Att exempelvis surfa blir lättare med ett välbekant användargränssnitt som Microsofts program.

möten via sina mobiltelefoner, säger Steve Ballmer.
Ulrika Nybäck

- Det handlar om att lyssna på
vad konsumenterna vill ha. Vi
tror att de kommer att vilja surfa,
chatta, skicka e-post och boka

ulrika.nyback@lme.ericsson.se

CDMA-affär med Sprint
Den amerikanska operatören
Sprint PCS har skrivit avtal
med Ericsson om att köpa näutnistning för den öppna mobiltelestandarden CDMA 1900
MHz. Uppgörelsen räcker i sju
år och innefattar bland annat
Ericssons kompakta radiobasstationer och så kallade base
station controller.

Genom att använda ett öppet

protokoll som kallas Interoperability Specification (IOS) kan den
nya utrustningen från Ericsson
kopplas ihop med den tidigare utrustningen som Sprint redan har i
bruk.
Förra månaden tillkännagav
Ericsson den första leveransen av
ett kommersiellt CDMA-nät med
den öppna standarden Interoperability Specification.
Den 17 november öppnade

"Perfekt timing"

I Washington Post blev Matthew
Nordan, kommunikationsanalytiker på Forrester Research intervjuad, och menade att Microsoft
tajmat affären rätt.
"Företaget är inte alls sent ute,
som andra påstått", sa Matthew
Nordan. "De produkter som levereras nu är alla i ett absolut första

skede tekniskt sett. Denna affär
gör att Microsoft positionerar sig
för den andra vågen av nya produkter, den som når ut till den
stora massan."
TV-kanalen CNBC talade med
JC Simbana, analytiker på Denver-baserade mäklarfirman American Frontier.
"Hög trovärdighet"

"Medan många mobiltelefonföretag bara talat om den nya världen, har Microsoft genom sitt
agerande skapat högre trovärdighet för lösningar där Internettjänster erbjuds på trådlös väg,"
sa Simbana.
En analytiker på Lehman, Tim
Luke, sa att Ericsson-affären är
rent fantastisk för Microsoft.
"Det här är ett stort genombrott för Microsoft, som länge
har försökt etablera sig på den
trådlösa marknaden", sa Tim Luke."
"Jag tror att nästa steg för dem
är att sluta avtal med fler bolag
för att få ut sin teknologi i den
trådlösa världen".
Charlotte von Proschwitz,
New York

"Viktigast i modern tid"

Påverkar inte Symbian

Omkring 100 personer kommer
att arbeta på det nya bolaget.
Vissa börsanalytiker menar att
samarbetet mellan de båda bolagen är förödande för Symbian,
vilket Jan Ahrenbring, marknadschef på Konsumentsegmentet dementerar.
- Samarbetet kommer inte på
något sätt påverka Ericssons engagemang i Symbian eller Epocprojekten. Eftersom Epoc är så
flexibelt kan vi även inkludera andra applikationer i våra produkter.
Applikationerna och terminalerna ska göra livet enklare för
mobiltelefonägare som vill använda telefonen för mer än sam-

I de allra flesta massmedier ansåg analytiker att den nya alliansen orsakar problem för Symbians operativsystem. Men en av
Symbians ledare, Juha Christensen, sa till New York Times att
samarbetet mellan Ericsson och
Microsoft inte är något hot för
Symbian.
Andrew Seybold, konsult i
Boulder Creek i Kalifornien, menade att Microsoft's uppgörelse
med Ericsson ger bra trovärdighet när man ska vinna avtal med
stora mobiloperatörer.
"För att bli konkurrenskraftigt
inom trådlös kommunikation
måste Microsoft komma in i operatörernas bakomliggande infrastruktur på något sätt. Ericsson är
en tillförlitlig leverantör av sådant."

operatören US West sitt nya
cdmaOne-nät i Salt Lake City,
USA. US West planerar att öppna
nät på 22 olika platser i USA
samtidigt som man förstärker sina nuvarande nät. Ericsson kommer att leverera basstationer och
base station controllers till dessa
nät.
Marknaden för CDMA-teknik
ökar mycket snabbt. cdmaOne är
den snabbast växande mobilsys-

Missuppfattning

Den kraftiga kursuppgången efter nyheten avlöstes dagen därpå
av en nedgång på sju procent.
Men det berodde framför allt på
en missuppfattning om att Ericsson kom med en vinstvarning.
Analytikerna var, precis som de
svenska massmedierna, i huvudsak mycket positiva till det strategiska samarbetet mellan Ericsson
och Microsoft. Börsutvecklingen
var en tydlig värdemätare på detta.
Finanstidningen noterade att
det nu verkar klart "att Ericsson
tillsammans med Microsoft tagit

en tydlig ledarroll inom mobilt Internet". Svenska Dagbladets Tomas Augustsson betonade att Ericsson nu i ett slag lyckats stärka
sin egen ställning och samtidigt
utveckla Sveriges position i
den snabbt växande telekombranschen.
"Ny stor framgång"

Dagens Industriframhölli sin tur
att samarbetet var en ny stor framgång för Ericsson och Helen Ahlbom betecknade i en krönika händelsen som "det viktigaste som
hänt Ericsson i modern tid".
Nils Sundström
nils.sundstrom@lme.ericsson.se

Bluetooth får förstärkning

temtekniken. Idag finns det 42
miljoner användare i dessa nät.
Ericssons produkter för cdmaOne har tagits fram med tanke på
framtiden. De kan användas för
att gå över till cdma2000 som är
den naturliga vägen till tredje
generationens mobilsystem för
cdma-användare.
•••

Handeln med Ericssons aktier
stoppades på Stockholmsbörsen
under två och en halv timme förra
torsdagen. Det satte fart på spekulationerna.
Rykten gjorde gällande att något stort var i görningen, kanske
ett uppköp. Ericsson och Microsoftfickdärför med en dag tidiga relägga nyheten om bildandet av

ett gemensamt bolag för trådlösa
Internettjänster.

Matthew Tapsell
matthew.tapsell@lme.erJcs5on.se

II

Bluetooth har förstärkts med
ytterligare fyra tunga namn.
Nu har Lucent, Microsoft,
3Com och Motorola anslutit
sig och bildar tillsammans
med grundarna, Ericsson,
IBM, Intel, Nokia och Toshiba
en särskild grupp kallad
Bluetooth Promoter Croup.

över 1 200 olika IT-företag från
en rad olika branschinriktningar

står idag bakom Bluetooth-standarden inom organisation Bluetooth Special Interest Group. Syftet med gruppen är att utveckla
och marknadsföra Bluetoothprodukter och se till att det finns
kompatibla produkter på marknaden för att öka intresset kring
Bluetooth.
Det senaste tillskottet med
fyra nya medlemmar gör att uppbackningen från branschen för

Bluetooth är i det närmaste total.
Bluetooth är en de-facto standard för så kallad korthållsradio.
Tekniken kan användas för att göra sladdar överflödiga för olika
elektriska apparater. Till exempel
telefoner och datorer.
Promoter-gruppen ska se till att
alla drar åt samma håll och leda
arbetet inom Bluetooth Special
Interest Group.
De nio medlemmarna repre-

senterar en bred erfarenhet inom
data, telekom, konsumentprodukter.
I början av december hölls ett
stor konferens om Bluetooth i Los
Angeles, USA för att sprida kunskap kring tekniken och möjligheterna kring Bluetooth. Visionen
var att skapa en värld utan sladdar.
Matthew Tapsell
Patrik Linden

Med det nya brcdbandsnätet i Stockholms läns landsting kan exempelvis
kirurger konsultera expertis på distans under operation.

Bredbandsnät
för telemedicin
>• Stockholms läns landsting knyter
samman 24 sjukhus och vårdenheter i
länet med ett nytt bredbandsnät. Ericsson har totalansvar för nätet och står
för allt från design och installation till
drift, övervakning och underhåll.
Det nya stomnätet kallas SLLnet och
är ett så kallat Wide Area Network
(WAN) som består av optofiber och
Ericssons egenutvecklade ATM-växel
AXD301.
Behovet av tjänster för telemedicin
är stort. Lösningen innebär snabb och
säker överföring av information utan
att patienten eller personalen behöver
flyttas. I framtidens operationssal är
det möjligt för kirurger att under pågående operation konsultera kollegor på
andra ställen via det nya bredbandsnätet. På samma sätt kan till exempel
röntgenbilder granskas av specialister
på distans och vårdcentraler kan konsultera specialistkliniker.
Nätet ska skötas av Ericsson Business Consulting.

Kontantkort
klarar SMS
>• Tidigare har det inte varit möjligt
för den som har ett mobilteleabonnemang med kontantkort att skicka textmeddelanden från sin GSM-telefon.
Ericsson har nu tagit fram en lösning
som möjliggör detta. Först att erbjuda
denna tjänst är svenska Telia Mobile
och den portugisiska operatören Optimus.
Abonnemang med förbetald samtalstid har blivit mycket populärt och
varje månad ansluter sig över en miljon nya användare. Att skicka textmeddelande blir allt vanligare, speciellt
bland ungdomar. Telia Mobile räknar
med att cirka 10 procent av den totala
omsättningen kommer från textmeddelandetrafiken.

Kina bygger ut
sitt GSM-system
>• Sichuan Mobile Communications
Co i sydvästra Kina har beställt utrustning av Ericsson för att bygga ut sitt
GSM-system. Ordern är värd 835 svenska kronor. Med denna utökning kommer kapaciteten i mobiltelesystemet
att öka från dagens 600 000 abonnenter till över 1,4 miljoner användare.
Tillsammans med Sichuan Mobile
Communications Co kommer Ericsson också att bilda ett center för "Operation and Maintenance" i Chengdu
för att utveckla och stödja operatörens
nät och service i provinsen.
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Tele Danmark köper
call center-system
Bättre och snabbare service
samt fler tjänster. Det kan
Teie Danmark erbjuda redan
nästa sommar. Detta efter ordern på Ericssons call centersystem Customer Interaction
Platform.

- Det här är en strategiskt viktig
order - Tele Danmark är en av de
första AXE-operatörerna som
köpt Ericssons senaste version av
nätverksbaserade call center.
Dessutom är det alltid roligt när
en kund visar sitt förtroende och
återkommer, säger Ole Lindskov
Hansen, chef för Solution and
Business Development, på Product Line Call Centre Solutions,
Ericsson i Danmark.

Elisabeth
Armgarth
...är chef för FramtidsForum i
Stockholm. Det är Ericssons
och bemanningsföretaget
Manpowers gemensamma
enhet, som bildats för att lösa
den övertalighet på upp till
tusen personer som finns på
Operatörssegmentet

Erbjuda bättre service

Tele Danmark vill erbjuda bättre
service och bredda sitt tjänsteutbud. , med det nya systemet kan
man möta marknadens krav på
bland annat outsourcade tele
marketing-tjänster (exempelvis
reklam över telefon). Operatören
kommer även kunna erbjuda sina
anställda möjlighet att jobba
hemifrån.
- Systemets flexibilitet är viktig
för kunden. På några dagar till
maximalt någon vecka kan operatören implementera nya tjänster för reklam eller handel över
CUSTOMER INTERACTION

Ordern omfattar nätarkitektur
och mjukvara för Customer
Interaction Platform
Systemet kan kopplas till fasta-, mobila-, IN- och IP-nät
Utvecklas i Älvsjö och Köpenhamn av Product Line Call
Centre Solutions inom GSMsystem
Lösningen ingår i Cenaxis
produktportfölj

Tele Danmark kan erbjuda manga nya tjänster efter att ha installerat Ericssons senaste call center-system.
Erbjuda de anställda möjlighet att jobba hemifrån är ett exempel.
Foto: Scanpix

nätet, berättar Ole Lindskov
Hansen.
Tele Danmark vill även erbjuda
olika lösningar som ska underlätta elektronisk handel. Med det
nya systemet kan operatören erbjuda bland annat Internettjänsten "web reply call" vilket innebär att en specialist ringer upp
konsumenten för att svara på ytterligare frågor. På så sätt kan ett
svenskt företag outsourca sina
call center tjänster till Tele Danmark och ge sina danska kunder
svar på deras eget språk, genom
att använda danska telefonister.
Operatören tror att denna typ av
tjänster kommer öka i popularitet
framöver.

- En person som vill köpa exempelvis en bil över nätet, kanske
tycker att informationen är för
knapphändig för att kunna fatta
beslut om köp. Trycker han eller
hon då på web reply call-knappen
ringer en telefonist upp konsumenten. Call center-lösningen
kan också hantera multimedia,
vilket ger konsumenten större
valfrihet vad gäller exempelvis
sätt att kontakta telefonisten, berättar Christina Clausen, marknadskommunikationsansvarig på
enheten.
Förutom Danmark har den senaste versionen av systemet sålts
til] Tyskland, Spanien, Syrien och
Mexiko. De som marknadsför

Dedicated Networks
upphör vid årsskiftet
Produktenheten Dedicated Networks
inom affärssegmentet Företagslösningar stänger verksamheten vid Årsskiftet
Runt 400 personer, varav cirka 220 i
Sverige, är berörda.

Alla kontrakt och aktuella andra åtaganden
gentemot kunder kommer fullt ut att slutföras. Inga nya projekt kommer att påbörjas.
En särskild enhet, Special Projects, med Morgan Bergemar som chef, ansvarar för att slutföra pågående projekt. Special Projects blir en
mellan Business Consulting och Enterprise
Systems delad produktenhet som organisatoriskt ingår i Enterprise Systems.
Inom Dedicated Networks finns en mycket
eftertraktad kompetens som nu frigörs och i
stället kan komma till nytta på andra håll i
koncernen. Dedicated Networks, som både
bland kunder och inom Ericsson har ett aktat
namn, arbetar med komplexa telekomprojekt. Historiskt har har manfrämstvänt sig till
marknader med svagt utbyggd infrastruktur.

- Projekten är ofta utsatta för stor riskexponering inte minst politiskt, vilket gör det
svårt att nå uthållig lönsamhet, säger Haijo
Pietersma, chef för affärssegmentet Företagslösningar.
- Det har visat sig att en snabb omorientering av verksamheten mot länder med väl utbyggd industri inte är trolig, fortsätter han.
Då är det bättre att avsluta verksamheten och
utnyttja resurserna på annat håll.
- Inom Decicated Networks hemmaorganisation har vi för närvarande en övertalighet
på 20 personer, säger Per Svahn, personalchef
vid enheten.
För dessa personer erbjuds övergång till
FramtidsForum som drivs av Ericsson tillsammans med Manpower. Där har man
kvar sin anställning inom Ericsson under
ett år. Under denna tid får man stöd att
skaffa nytt arbete antingen inom eller utanför Ericsson.

systemet har mött ett stort intressefrånländer över hela världen.
USA föregångare

- USA är något av föregångare
och pionjärer vad gäller telefontjänster, därför är det extra
smickrande att möta ett stort intresse från just den marknaden.
Latinamerika, i synnerhet Brasilien, tror vi också kommer bli en
stor marknad, säger Chris Graham-Fielding, marknadsansvarig
på call center-solutions.
Systemet tas i bruk i Danmark
juni nästa år.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

Utveckling
samordnas
I de kommande TDMA- och GSM-systemen blir nätverksarkitektur, basplattformar och ett flertal produkter inom
radionätverkskontroll och basstationer
gemensamma för båda systemen.

För att på ett effektivt sätt kunna använda den
erfarenhet och kompetens som finns inom
dessa områden samlas all utveckling och underhåll av transceivrar på GSM-systems enhet
för basstationsutveckling, ERA/LR. Omorganisationen, som berör cirka 120 personer i
Sverige, innebär att transceiverutvecklingen
för GSM, TDMA, Edge och PDC nu sker på
en gemensam produktenhet, ERA/LR.
På denna enhet bildas samtidigt en underenhet, som ska utveckla en basstationsplattform för en multistandard radio, MSR, alltså
en GSM/Edge/TDMA-basstation. Förutom
GSM-system och TDMA-system deltar bland
annat Ericsson Radio Access i detta arbete.

> Har enheten kommit igång ännu ?
- Den 15 november startade vi i egna
lokaler inte långt från Solna Centrum.
Än så länge är det knappt 30-talet
medarbetare som tillhör FramtidsForum, men innan verksamheten där avvecklas, vilket sker om ungefär ett och
ett halvt år, så tror jag att runt 500 personer kommer att ha passerat FramtidsForum.
- Inom FramtidsForum får man
hjälp med att hitta en passande utvecklingsväg. Det kan bland annat innebära kompetenshöj ande kurser inom det man jobbat med eller utbildning inom ett helt annat område. Målet ska vara att man förstärker sina
möjligheter att hitta ett nytt jobb och
det har FramtidsForum stora chanser
att hjälpa till med .
> Är det några speciella kurser som
efterfrågas?
- I våra lokaler har vi en kurssal med
terminaler, där den som behöver kan
lära sig alltfrånOfficepaketet, SAP/R3
till Javaprogrammering. Hittills har
det inte varit kurser som efterfrågats,
utan fokus har varit på framtiden och
vad man vill ägna sig åt. En av de första uppgifterna för våra medarbetare är
att kartlägga den egna kompetensen.
Det är inte ovanligt, att den som jobbat väldigt många år på Ericsson inte
tycker att han eller hon kan någonting
annat. Ofta visar det sig att man kan
mer än man tror och att det går att
bredda kunskaperna genom några
kurser. På FramtidsForum har vi kanaler mot arbetsmarknaden och kan
se var behoven finns.
> Vad skulle du själv vilja arbeta
med om du inte var chef för FramtidsForum?
- Jag trivs jättebra med det nuvarande
arbetet och får lite av en kick när någon hittar ett nytt jobb. Samarbetet
med Manpower fungerar utmärkt och
är också lärorikt för mig. Tidigare jobbade jag med AXE-försäljning, men
nu ägnar jag mig åt förändringsarbete.
Jag ger mig inte förrän vi fått till ett
smart TTC-flöde.

Gunilla Tamm
Gunilla Tamm

Thord Andersson

© http://inside.ericsson.se/technology

gunilla.tamm@lnie.ericsson.se
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Företagslösningar skapar fler vägar till kunderna
II

Affärssegmentet Företagslösningar är mitt inne i en
förändring av sitt sätt att möta marknaden. Ericssons egen organisation kommer uteslutande att
fokusera på kvalificerade konsulttjänster riktade till
nyckelkunder pä olika marknader, och till de globala
storkunderna, övrig traditionell direktförsäljning
ombildas och styrs över till en från Ericsson
fristående säljorganisation.
- Inom affärssegmentet Företagslösningar kommer många nya
tillämpningar
baserade på af
färslösningar
för ett mobilt
Internet
att
växa fram. Vi
räknar
också
med en snabb
förändring av Haijo Pietersma
den traditionella företagsmarknaden, när de nya
teknikerna skapar förutsättningar
för nya sätt att göra affärer, säger
segmentets chef Haijo Pietersma.

Ett nytt webbaserat
e-handelssystem med
nyheter och produktinformation blir en viktig
mötesplats för Enterprise Systems kunder
och distributörer.

Business Consulting
fördjupar relationerna

Redo att möta marknaden
- För att mer effektivt kunna täcka
hela företagsmarknaden med våra
produkter och system, och samtidigt öka vår förmåga att driva utvecklingen tillsammans med våra
största kunder - och göra allt detta
på ett lönsamt och framgångsrikt
sätt - gör vi nu en omstrukturering
av vårt sätt att möta marknaden.
Traditionellt har produkter och
lösningar för affärskommunikation sällan varit tillräckligt okomplicerade för att säljas rakt över
disk som konsumentprodukter.
Samtidigt är långt ifrån alla affärer
som görs komplexa lösningar. Den
stora marknadspotentialen ligger
någonstans mittemellan, och här
har Ericsson många kunder kvar
att vinna.
Den struktur och kompetens
som hittills byggts upp inom Ericsson för att ta hand om ett ganska litet antal kunder med komplexa behov är svår att få lönsam och effektiv i kontakt med massmarknaden.
Den nya multikanalstrategin har
därför två syften. Dels att etablera
de nya säljkanaler som behövs, dels
att renodla Ericssons roll som
tjänsteleverantör.

Ericsson satsar på att bli det
ledande konsultföretaget
bland stora affärskunder
genom att erbjuda tjänster
fristående från produktförsäljningen. Målet är att bli tongivande tjänsteleverantör
med inriktning mot komplexa
affärslösningar för ett mobilt
Internet

Affärssegmentet Företagslösningar skapar en ny, fristående
säljorganisation utanför Ericsson. Det ger en mångfald av
distributörer och återförsäljare
runt om i världen. Samtidigt
satsar segmentet kraftfullt på
konsultverksamhet
Illustration: Jan Olsson

Samlokalisering
Ericsson Business Consulting erbjuder sina tjänster globalt med en
regional organisation i bakgrunden. Den lokala närvaron på olika
marknader samlokaliseras, när så
är lämpligt, med Ericssons marknadsenheter, varifrån konsulter

Försäljning
Genom försäljning
och avknoppning av Ericssonverksamhet
skapar man ett flertal nya kvalificerade distributörer. Affärsenheten
Enterprise Systems uppgift blir att
konsekvent satsa på indirekt försäljning via dessa och andra kanaler. Affärsenheten Business Consulting tar ansvar för stora nyckelkunder där affärsinnehållet till stor
del utgörs av tjänster och kompetens och vid behov även därtill
kopplade produkter.
Dessutom intensifieras etablerandet av fler indirekta volymkanaler. Framöver kommer segmentet Företagslösningar att finnas representerat via ett flertal distributörer och återförsäljare per marknad. Segmentet erbjuder dessutom
kvalificerade konsulttjänster inom
ramen för den egna organisationen.
Kari Malmström

- Att erbjuda tjänster skiljer sig från
att sälja produkter,
säger
Kennet Rådne,
chef för affärsenheten Business
Consulting. Vår "produkt" uppstår
först i samver- Kennet Rådne
kan med kunderna, och består av konsultens
kunskap, kompetens och bemötande i kombination med den tekniska
lösningen. Vår uppgift är att tillföra
värde. Det företag som anlitar en
konsult förväntar sig förändring.

Avknoppning kan ske genom att en
redan etablerad distributör på
marknaden tar över både Ericssons
verksamhet och personal. I andra

fall kan den egna personalen ta över
i egen regi eller gå in som delägare.
Franchiselösningar är en tredje
modell. Lokala förutsättningar
kommer att avgöra vad som blir aktuellt på respektive marknad.
- Oavsett formen för avknoppningen så har de här företagen försäljning som kärnverksamhet. De
kan satsa alla resurser på att bli bäst
i sin nisch, säger Lars E Svensson,
chef för affärsenheten Enterprise
Systems.

Lejonparten
av
Ericssons
idag nära
100 000 små
och medelstora
företagskunder
kommer att följa med till den
nya säljorgani- Lars E Svensson
sationen, liksom många av de medarbetare som
idag hanterar dessa kunder.
Alltså säkras kontinuiteten i

kundrelationerna, samtidigt som
entreprenörsanda och egna drivkrafter ges frihet att växa.
- Det här är en del i vår multikanalstrategi. Vi ska ha många olika
sorters återförsäljare. De avknoppade företagen har sin tydliga roll
som kvalificerade systemintegratörer. Andra kanaler kan vara volymdistributörer som specialiserar sig
på en viss produkt eller en viss
kundgrupp.
Att bygga upp ett effektivt glo-

Varje kund unik
- Varje kund är unik, men många
tekniska lösningar och koncept
kan vidareutvecklas och tillämpas i
nya sammanhang. Genom att arbeta globalt har vi den nödvändiga
överblicken och kan dra nytta av
erfarenheter på ett bättre sätt. Konsulterna och resurserna kan också
utnyttjas flexibelt.
Tydlig branschuppdelning hjälper säljarna på marknadsenheterna att smälta samman lösningsområdenas koncept med branschspecifika behov. Till en början satsar
man särskilt på bank och finans,

resor och transporter samt media
och underhållning. Lyhördhet och
förståelse för kundens verksamhet
är en förutsättning för att Ericsson
ska kunna föreslå den tekniska lösning som verkligen tillför den önskade affärsnyttan.

Det nya sättet att möta marknaden kommer att stödjas av
ett webbaserat e-handelssystem, som hanterar alla
produktflöden och ger distributörer, kunder och Ericssons
nyckelkundshanterare en
gemensam mötesplats.

- Affärssegmentets nya multikanalstrategi ställer krav på förändring och utveckling i vårt sätt att
jobba, framhåller Kennet Rådne.
Vi kommer att göra stora satsningar både på rekrytering och kompetensutveckling framöver. Hur vi
kommer att arbeta kommer att variera land för land. På många
marknader är vi redan på mycket
god väg, till exempel i Holland, Italien och Tyskland.
Målet är att Ericsson Business
Consulting världen över ska bli kundernas första val när det gäller avancerade affärslösningar för ett mobilt
Internet. Steg ett är lösningar och
tillämpningar för WAP, nästa spjutspetslösningar för mobil e-handel.
- Vi gör nu en intensiv utbildningssatsning på WAP-området,
och genomför samtidigt en marknadsföringskampanj, säger Kennet
Rådne. Som resultat räknar vi med
att snabbt kunna bredda vår kundbas.

Det nya e-handelssystemet blir ett
effektivt marknadsföringsverktyg
och Enterprise Systems kanske viktigaste gränssnitt mot det globala
nätverket av distributörer. Här
kommer nyheter, produktinformation, referenskunder och fallstudier att enkelt hållas tillgängliga.
Framtidens produktleveranser
kommer att gå direkt från tillverkarna till de olika distributörerna
utan omvägar. I många fall hamnar
produkterna omedelbart därefter
hos kund och säljcykeln är sluten.
När produkterna är del i de lösningar som erbjuds av affärsenheten Business Consulting levereras
de till Ericsson lokalt av distributörerna på respektive marknad.
Hela orderhanteringen kommer
att kunna skötas via webben. Distributörerna kan beställa direkt och
också kunna styra leveranserna till
kund. Även kunderna ska ges möjlighet att handla direktn när det
gäller exempelvis tilläggsbeställningar av nya systemtelefoner.
E-handelsplattformen är i skrivande stund under uppbyggnad.
De svenska distributörerna TietoEnator och PC-LAN blir först ut
att testa systemet, som under år
2000 kommer att nå täckning på
samtliga marknader.

Kari Malmström

Kari Malmström

Krav på förändring

av fristående återförsäljare

Enterprise Systems bygger nät
Större delen av företagssegmentets direkta försäljning
knoppas av och drivs vidare
utanför Ericsson. Därigenom
skapas en säljstyrka som fokuserat och effektivt kan bearbeta den gigantiska marknaden
av små och medelstora företag.

och säljare arbetar i team kring olika kundprojekt.
Affärsenheten har definierat ett
antal Global Practice Areas (lösningsområden) som bearbetas på
global basis av konsulterna på
marknadsenheterna. Områdena är
Management Consulting, Customer
Relationship,
Mobile
e-commerce, Efficient Collaboration, Network Convergence och
Managed Services (Drift av kundsystem).
- Lösningsområdena kommer
att ha nära kontakt med Enterprise
Systems produktenheter, men arbetar inte med produktutveckling
utan med konceptutveckling kring
produkterna, förklarar Kennet
Rådne.

Sortimentet
samlat
på webben

i»

balt distributionsnät är den ena av
Enterprise Systems uppgifter. Den
andra är att ta fram produkter och
system baserade på framtidens teknik för framtidens kunder. Det gäller att lyckas med båda, eftersom
de är beroende av varandra.
- Inom våra produktenheter utvecklar man massvis med bra lösningar, som hittills haft en ibland
onödigt trög väg till kunderna.
Produkterna måste finnas tillgängliga på marknaden för att kunder-

na ska kunna efterfråga dem, understryker Lars E Svensson.
Han nämner den IP-baserade företagsväxeln WebSwitch som exempel på en produkt som helt enkelt
inte är möjlig att få ut på en volymmarknad via Ericssons traditionella
säljorganisation. Den nya multikanalstrategin ger dock WebSwitch
förutsättning att erövra en jättemarknad bland mindre företag som
sedan länge är vana vid att köpa
datakomprodukter av återförsäljare.

Enterprise Systems framtida roll
blir att fungera som bro mellan
produktenheterna och distributionsnätet. Organisationen flyttar
delvis ut till ett antal regionkontor,
varifrån man ska driva och utveckla säljkanalerna. Regionerna ska
också säkerställa närheten till
marknaden, så att kundbehoven
hela tiden kommuniceras till produktenheterna och ger återkoppling i rätt erbjudanden.
Affärsenheten blir ägare till alla

affärssegmentets produkter, och
ansvarar också för i företagslösningar ingående produkter från
övriga Ericsson eller tredjepartsleverantörer.
- Vårt nya sätt att sälja kommer
att bli till nytta för hela koncernen.
Nu får vi mycket snabbare och effektivare flöden till marknaden, säger Lars E Svensson. Vi får allt fler
förfrågningar från de andra segmenten, Konsumentprodukter och
Nätoperatörer, som söker vägar ut

för sina produkter och system som
riktar sig till företagsmarknaden.
Nu har vi något att erbjuda dem.
Redan i början av 1999 startade
det fristående Ericsson Schrack
BusinessCom i Österrike sin verksamhet. På de flesta stora marknader är projekt nu igång för olika
former av övertagande av säljverksamheten. Under 2000 kommer ett
stort antal av dessa att realiseras.
Kari Malmström
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Kompaktare
företagsväxel
sparar miljön
Pä tre år har miljöbelastningen minskat med tio till femton procent för
Ericssons företagsväxel M D l 10. Det
visar en livscykelanalys mellan två
olika utgåvor av växeln, BC8 och BC10.

I bägge fall kommer den största miljöpåverkan från energiförbrukningen under drift
och Ericssons egen personal. Det vill säga
uppvärmning av lokaler, resor med mera.
Den minskade miljöbelastningen beror mest
på att den senare modellen är kompaktare
vilket påverkar både materialåtgång och
transporter.
Tillsammans med Chalmers tekniska
högskola och Flextronics International har
Ericsson analyserat miljöbelastningen av
MDl 10 i två olika utgåvor. Eftersom växeln
varit med länge kan man jämföra olika årsmodeller med samma funktionsinnehåll.
Studien har tagit ett och ett halvt år. Totalt
har ett tiotal personer medverkat i projektet.
Så här på upploppet är teamet fyra man
starkt: Lars Leneli, projektledare, och Anders
Andrae, miljöingenjör, från Ericsson, Kaj
Dorch, komponentingenjör från Flextronics
och Ulf Östermark, handledare från Chalmers Industriteknik.
Detaljerad kartläggning

Gigantiska datamängder har samlats in. Dataverktyget EcoLab har utmanats till gränsen
för sin förmåga. Studien har kartlagt åtta
produktionslinor i Flextronics Karlskronafabrik, där MDl 10 tillverkas. 70-talet komponentleverantörer har med hjälp av detaljerade frågor fått lämna sitt bidrag til] inventeringen. Man har dessutom analyserat

Arbetet med fjärrstyrd uppdatering av växlar är ett av många projekt som ingår i GSM-systems
stora
övergripande förbättringsprogram World Class Provisioning. Programmet startade för
nästan två år sedan och ska pågå
ytterligare ett år. Målet är att skapa ett fungerande förbättringsarbete för att halvera ledtiden, tiofaldiga kvaliteten och fyrdubbla
produktiviteten. Idag är cirka 1
000 medarbetare engagerade i
programmetoch 8 000 personer
kommer att beröras när implementeringen är fultt genomförd.
Eva Salomonson leder programmet inom GSM-system.

Ericssons egna delar i flödet - utveckling och
konstruktion, försäljning, marknadsföring,
distribution, service och installation och vad
som krävs i form av lokaler, uppvärming och
resor, med mera.
Under oktober presenterades analysresultaten. Man kan konstatera att skillnaden
mellan de två årsmodellerna inte är så stor,
cirka tio till femton procent.
Ett mer kompakt byggsätt, med exempelvis mobilitet integrerad, gör 1999 års MDl 10
mer miljöekonomisk vad avser materialåtgång och produktionsteknik jämfört med
utgåvan från 1996. Den tar mindre plats trots
högre funktionalitet, och väger mindre, vilket ger miljöeffekt i transportledet.
Energiåtgång ger störst belastning

Den största miljöbelastningen är dock energiförbrukningen under drift - och Ericssons
egen organisation, ett något häpnadsväckande faktum som till stor del förklaras av uppvärmning och kylning av lokaler samt personalens resor.
- Det för oss viktigaste resultatet är att vi
sakligt kartlagt vår viktigaste produkt och
dess miljöpåverkan under hela livscykeln,
och att vi fått fram klara riktlinjer för vad vi i
ett miljöperspektiv bör koncentrera produktutvecklingen på, säger Lars Lenell.
- Genom att reducera energiförbrukningen hosframförallt systemtelefoner och linjekort, kan vi minska miljöbelastningen dramatiskt. Den nu pågående förändringen inom Enterprise Systems, till mer indirekt försäljning, bör även ge mindre miljöbelastning
från vår organisation.
Studien har redan medan den pågått resul-
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MD110:S MILJÖBELASTNING

Uppvärmning av Ericsson-lokaler
Distribution, installation

Användarfasen

Komponentleverantörer

Skrotning

En livscykelanalys (LCA) kartlägger produktens liv från vaggan till graven. Analysen delas in
i faser. Produktionsfasen omfattar utvinning av råmaterial, framställning av metaller och legeringar, komponenttillverkning, produktens tillverkningsprocesser och hela den verksamhet som åtgår för att utveckla, konstruera, marknadsföra, sälja och installera produkten.
Användarfasen omfattar den tid då produkten är i bruk, medan skrotningsfasen beskriver
miljöbelastningen då produkten på ett eller annat sätt materialåtervinns eller skrotas och
tas ur sin livscykel.
Illustration: Paues Media

terat i förbättringar av MDl 10:s miljöbelastning. Exempelvis har Ericsson bytt uppsamlingsplats så att alla transporter kan ske per
järnväg till Boliden, som tar hand om upparbetning och återvinning av skrotade MD 110.
Stort framtida värde

De inventeringsmodeller man byggt upp
kommer att fl stort värde för framtida analyser inom såväl Ericsson som andra elektronikföretag. Tanken är att göra både inventeringsmodellerna och metodiken tillgängliga
för all svensk industri som ett naturabidrag
från Ericsson via LCA-databasen vid
Centrum för Produktrelaterad Miljöanalys
(CPM) vid Chalmers.

- Den här studien går längre än vad någon
annan gjort, säger Ulf Östermark vid Chalmers Industriteknik. Att även analysera organisationen är en ny infallsvinkel. Just nu
ligger Ericsson i utvecklingsfronten för den
här typen av analyser, och kvaliteten är så
hög att det skulle gå fint att publicera studien
även i vetenskapliga sammanhang.
När den pågående tredjepartsgranskningen är helt klar uppfyller studien kraven i ISO
14040-42, standarderna för hur livscykelanalyser ska genomföras. Därmed kan livscykelanalysens resultat även användas i Ericssons
marknadsföring.
Kari Malmström

Fjärrstyrd uppdatering av GSM-växlar sparar ti
Fjärrstyrd uppdatering av
GSM-växlar är ett arbetssätt
som blir allt viktigare när det
gäller att snabbt få in ny
programvara i växlarna.

ställt allt större krav på att leverantörerna genomför uppdateringar
av växeln så snabbt som möjligt
och att det stör trafiken så lite som
möjligt.

Att uppdatera ett GSM-nät har
traditionellt varit en långsam process, där teknikerna har fått resa
runt till de olika anläggningarna
för att föra in ny programvara i
växlarna. Det har tagit tid och
det har kostat pengar för bland annat resor. I takt med att
konkurrensen mellan mobilteleoperatörerna ökat, har dessa också

Premiär i England

Det första försöket med att uppdatera växlar genom fjärrstyrning
skedde i England för en del år sedan och gällde då AXE-växlar för
fast telefoni. Med erfarenheter från
den fasta sidan skedde sedan hösten 1997 de första fjärrstyrda uppdateringarna i GSM-växlar i Bologna i Italien. Efter det har meto-

den vidareutvecklats och börjar nu
användas allt mer. Arbetet sker
från kundernas Operation and
Maintenance Center, OMC och
man använder driftstödssystemet
Operation and Support System,
OSS, som är GSM-nätets plattform
för drift och underhåll.
Nytt arbetssätt

Att det verkligen handlar om att
spara tid kan Erhan Sayin på Ericsson i Turkiet intyga. Han har lett
ett projekt som gäller fjärrstyrd
uppdatering av operatören Turkcells växlar.

- 21 noder skulle uppdateras,
något som med det "gamla" arbetssättet skulle tagit upp till 50 dagar. Nu gick hela processen på nio
dagar i stället, berättar Erhan Sayin.
Det rekordet är nu slaget av
Ericsson i Spanien som klarat 25
noder på sju dagar, men där har
man också längre erfarenhet av
detta sätt att uppdatera GSM-växlar. För medarbetarna i Turkiet var
det ett helt nytt arbetssätt.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@lme.ericsson.se
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Vi har varken gift oss eller blivit adopterade.

Infobahn®

Förklaringen är enklare än så.

Ibland måste man bara byta namn.
Charlottenburgsvigen 34
169 53 Solna
Tel: 08-446 67 30
E-ptst: office*» infobahn nu
www.inf*b*fcn.iHi

Vi kände att vi vuxit ur vår gamla kavaj så vi bytte från Kreativ Bild till
Infobahn istället. Självklart kommer vi att fortsätta att framställa
trycksaker, utställningsmaterial och multimedia presentationer, men idag
producerar vi även webbsidor, reklamkampanjer och en hel del strategisk
marknadsföring.
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Entreprenörer tar över
försäljningen i Österrike
Ericsson Schrack BusinessCom
AC är ett företag som skapats
ur Ericssons egen försäljningsorganisation i Österrike. Dess
verksamhet startade i början
av året I dag är det landets
huvuddistributör av Ericssons
företagssystem för små och
medelstora företag.
Etablerandet av Ericsson Schrack
BusinessCom skedde under Rolf
Nordströms tid som chef för Ericsson i Österrike.
- Lösningen vi valde är ett exempel på hur man kan göra om en direkt sälj- och serviceorganisation till
en indirekt, säger Rolf Nordström.
Två tidigare medarbetare tog
över större delen av den befintliga
sälj- och serviceorganisationen för
företagssystem. De är nu huvuddelägare med 50 procent tillsammans och står i spetsen för företaget. VD är Stefan Gubi, tidigare
försäljningsansvarig för företagslösningar. Vid sin sida har han ekonomen Dr Franz Semmernegg som
finansansvarig och vice VD.
Minoritetspost
Ericsson har kvar en minoritetspost på 15 procent i bolaget.
- Visst är vi medvetna om att vi
tar personliga risker, säger Stefan

net-runt-service från ett 30-tal orter runt om i landet. Också Ericsson köper service från bolaget till
sina nyckelkunder.
- Vi har förvandlat våra regionkontor till kompetenscenter, säger
Franz Semmernegg. Kontoret i
Innsbruck har till exempel allt ansvar för hotell- och restauranglösningar, medan det i Graz svarar för
industriföretag.

Marianne Schilhan och IPtelefonen Ikarus 1000 från
tyska Cesko.
Gubi. Men både vi själva, banken
och Ericsson är övertygade om att
projektet ska lyckas. Vårt mål är att
om några år kunna börsnotera
Ericsson Schrack BusinessCom.
Förutsättningarna i Österrike är
goda. Här finns en kundbas på
över 14 000 kunder. Dessa innefattar också dem med leasing-, service- och underhållsavtal. De hanteras nu av det nya fristående säljbolaget. Hundratalet globala och
andra nyckelkunder
fortsätter
Ericsson att arbeta med direkt.
- Detta är helt i enlighet med vår
nya kanalstrategi inom Enterprise
Systems, säger affärsenhetens chef
Lars E Svensson.
- Det är viktigt att det fristående
företaget har Ericsson i sitt namn,
för att tillförsäkra vår distributör
kontinuitet i marknaden och att visa

Kompletteras fortlöpande

Ericssons sälj- och serviceorganisation för företagssystem i Österrike har
tagits över av några anställda. Franz Semmernegg, vice VD, och Stefan
Gubi, VD för Ericsson Schrack BusinessCom, glädjer sig åt stigande försäljningssiffror
Foto: Ericsson Austria
kunderna att också Ericsson är med
i projektet, säger Rolf Nordström.
Stabil plattform
Med den stora kundbasen har de
två entreprenörerna och deras idag
cirka 450 medarbetare en stabil
plattform att stå på. Att man valt att
också inkludera Schrack-namnet i
det nya företaget är väsentligt för
att snabbt bli kända på marknaden.
- Schrack har god klang i Österri-

ke. Sedan Ericsson köpte det traditionsrika Schrack i början av 1990talet försvann namnet för ett tag inom telekomsektorn. Att nu använda
det igen tillsammans med Ericsson
ger oss styrka på marknaden, säger
Stefan Gubi. Våra marknadsföringskostnader blir därmed lägre.
Så många som 220 personer arbetar enbart med service. Det är ett
kärnområde för Ericsson Schrack
BusinessCom, som levererar dyg-

Ericssonsortimentet breddas fortlöpande med kompletterande produkter. En intressant sådan satsning
är ISDN-systemet från tyska Gesko.
- Tidigare önskade kunderna
framför allt innovativa produkter,
säger Stefan Gubi. Nu frågar de oss
allt mer dessutom efter konsulttjänster och service av olika slag.
Att Ericsson Schrack BusinessCom redan är väl identifierat på
marknaden visar en undersökning
som gjorts av den österrikiska ekonomitidningen
Wirtschaftsblatt.
På listan med "Top 400 Managers"
i Österrike placerar sig duon Stefan
Gubi och Franz Semmernegg, oavsett företagsstorlek, på en hedrande nionde plats.
Thord Andersson
thord.andersson@ebc.ericsson.se

Ny global utbildning

Semko provar produkter

Kompetenshöjning kopplad till strategierna blir verklighet för medarbetarna
inom Ericssons operatörssegment
Den nya globala satsningen startar
efter årsskiftet Medarbetarna ska
kontinuerligt erbjudas utbildningsprogram, som både passar individen och
leder till att Ericsson gör bättre affärer.

Certifieringsföretaget Semko i Stockholm har tagit över personal och drift
av Ericsson Business Networks EMC
- och telekomlaboratorium i Nacka
Strand. Sju personer från Ericsson
är berörda.

Birgitta Engardt, utbildningsverksamhetens
blivande chef, säger:
- Mer än tidigare måste vi koppla utbildningar och kompetenshöjning till Ericssons
långsiktiga, strategiska mål. Vi måste ha ett
helhetsperspektiv.
För att klara av att utforma program som
stämmer med de långsiktiga målen, måste
utbildningsverksamheten arbeta nära de affärsansvariga inom segmentets olika enheter. Hur bra de olika programmen blir beror
till stor del på vilket engagemang de affärsansvariga och de olika processägarna lägger
ner på detta. Men både Birgitta Engardt och
Carola du Rietz, som varit projektledare för
utredningen är optimistiska.
Nöjdare kunder och bättre affärer ska vara
resultatet av alla program. För att klara det
målet är den nya öppenheten kring Ericssons
strategiska planer viktig. Utan koppling till
dessa planer kan enheten inte fylla programmen med rätt innehåll, eller medarbetarna
välja rätt utbildningar.
- Vi ser att flera konkurrenter börjar anamma samma principer, säger Carola du Rietz.
Enheten, som kommer att ha cirka 50 anställda, ska arbeta fram skräddarsydda program för nyckelfunktionerna inom Operatörssegmentet. Programmen kommer att

sträcka sig över flera år, med cirka 12 till 15
utbildningsdagar per år. De första programmen är under uppbyggnad. Nuvarande kurser och utbildningar kommer att fasas ut eller modifieras i takt med att de nya programmen blir klara. Ett tiotal program beräknas
bli klara under nästa år.
Vad är då bakgrunden till detta nya sätt
att organisera Ericssons internutbildning?
Ericssons kunder ska uppleva att vi har rätt
kompetens. Operatörssegmentets medarbetare får tydligt veta vad som krävs för att
de ska vara fortsatt kompetenta och attraktiva i sina yrken. Det kommer att bli lätt att
hitta relevant utbildning. Det blir som sagt
mer effektivt, både vad gäller tid och pengar.
Birgitta Engardt och Carola du Rietz har
under hösten gjort flera "hembesök", som de
kallar det, för att förankra idéerna på olika enheter inom segmentet och koncernledningen.
Vi känner oss mycket stärkta av den respons vi fått, säger Carola du Rietz.
I och med att den nya verksamheten bildas, kommer Business Training och delar av
verksamheten Internal Training Marievik att
ingå i den nya enheten.
- Det handlar inte om att våra medarbetare ska utbilda sig mer, utan utbilda sig rätt,
sammanfattar Carola du Rietz.
För kursanmälningar används tills vidare
tidigare adresser.
Gabriel Arthur
£ ä Mer om utredningen under rubriken
Projects: http://networkoperators.
ericsson.se/services/mergerindex.shtml

Ett avtal om detta undertecknades den 29
november av Semkos VD Gösta Fredriksson
och Lars E Svensson, chef för affärsenheten
Enterprise Systems.
Semko ska prova produkter för verifiering
enligt EMC-direktivet samt mäta teletransmission, både för Ericsson och numera
också för andra kunder. EMC är förkortning
för Electro-Magnetic Compatibility och innebär mätning av relationerna mellan elektriska
och elektroniska komponenter och hur de
kan påverka varandra på oväntat sätt.
- Avtalet med Semko innebär att vi kan
prova och testa nyutvecklade produkter med
mycket kort varsel hela vägen från konstruktionsstadiet till slutgodkännande. På så sätt
kan vi få ut produkterna på marknaden
mycket snabbt, säger Ulf Brandels, chef för
prouktenheten Medium & Large Communications Systems inom Enterprise Systems.
- Vi fortsätter att testa Ericssons produkter i befintliga lokaler och med den utrustning som finns där, säger Lars Sjögren som är
chef för laboratoriet. Att vi nu erbjuder våra
tjänster också till andra kunder innebär att
våra resurser utnyttjas effektivare. Det ger
oss en säkrare framtid.
Provningar enligt EMC-direktivet och
teletransmissionsmätningar är nödvändiga
för att Ericsson ska kunna marknadsföra sina nya produkter.

Svenska certifieringsföretaget Semko tar
över driften av Ericssons EMC- och telekomlabb i Nacka Strand. Lars Sjögren är chef
för labbet.
Foto: Peter Nordahl
Genom att Semko ingår i ITS-gruppen,
Intertek Testing Services Group, får Ericsson
nu tillgång till ITS samlade resurser och får
samtidigt produkter godkända på marknader där företaget annars måste utnyttja sina
lokala bolag.
Thord Andersson

ENGINE

When everyone's using
mobile phones, what do you
with your fixed network?
When it comes to telephone services, people are
voting with their feet. They prefer the convenience
of mobility. More and more people are replacing
their wired phones with mobile ones.
So what do you, a fixed network operator, do
with all those copper wires?
The best strategy is to use them for services that
the mobile operators still can't offer. That means
broadband.
How do you get there?

offering. Keep reminding your customers that
there's a good reason to keep up their subscriptions to your network.
That's what E N G I N E , Ericsson's family of nextgeneration network solutions, is for.
E N G I N E integrates circuit- and packetswitched services into a single core network. You
can rationalize your telephony network, at the
same time as you extend its power by creating a
backbone that's open for multiple services.

Make the most of what you've got.

The Internet. And the next one.

As we all know, it's much more difficult to gain a
customer than to keep one.

Today that means the Internet, and IP as a delivery
mechanism for a host of new services. Some of them
will succeed, and earn you millions. Most won't.

You must continually improve your service

www.ericsson.se/engine

But that's the real beauty of ENGINE. It leaves your
options open. You don't need to commit to a particular commercial or service offering. Or a particular protocol.
The E N G I N E family includes core switches,
telephony servers, multimedia gateways and
access systems. All designed to integrate with
your existing switches, whether or not you
bought them from Ericsson.
E N G I N E will power your network into an exciting, multi-service future.
As you'll discover, it can take you - and your
customers — anywhere.

ERICSSON
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Multimedia och snabbt
Internet via fasta nät
Multimedia och snabb Internetuppkoppling i de fasta
näten. Det kan tre operatörer
erbjuda redan nästa år. Då tar
de Engine i drift, Ericssons
lösning för tal och datatrafik
över fasta nåt

Engine är ett viktigt steg på vägen
mot nästa generations fasta nät.
Lösningen möjliggör både kretskopplad teletrafik och paketdata i
ett enda kärnnät. Både 3G-lösningar och framtida fasta nät ska
bygga på kraftfulla växlar och routrar som snabbt överför både röstochdata.
Mjuk övergång

- Engine ger en mjuk övergång till
nästa generationens nätverk. Operatörerna kan erbjuda röst, data
och multimediatjänster av hög
kvalitet - och samtidigt sänka sina
driftskostnader, förklarar Mitch
Lewis, marknadsansvarig på Solutions, Wireline Systems.
Engine-lösningen innebär ett
effektivare sätt att använda de nuvarande telenäten. Ericssons
AXE-växel ingår i lösningen, som
just nu installeras i ett flertal länder. Växeln kan hantera upp till
128 000 samtal. En fiberkabel
kopplas direkt till växeln, vilket
förhöjer kapaciteten ytterligare.
Detta är några av de faktorer som
nästintill halverar driftskostnaderna.
Slutanvändaren kan glädjas åt
snabb och stabil Internetuppkoppling och andra multimediatjänster till ett marknadsmässigt
pris.

- En av de största fördelarna är
att operatören etappvis kan bygga
ut sitt existerande nät. Flexibiliteten är en viktigt faktor på många
sätt, menar Lewis.
Multiflexibel

Engine är så flexibelt att operatören kan installera både Ericssonprodukter och produkter från andra företag i samma nät. Därmed
blir integratörsrollen allt viktigare.
- För Wireline Systems kommer
det iframtidenbli allt viktigare att
få rollen som integrator. Redan nu
är det så att operatörer kommer
till oss med en specifikation som
anger budget, tidsramar och kapacitetskrav och ber oss lösa det
på bästa sätt. Då gäller det att vara
objektiv och använda de bästa
produkterna för olika delar av
näten, förklarar Lewis.
Positiv trend

För affärsenheten Wireline Systems har Engine blivit symbolen
för en positiv trend och en ekonomisk vändning. Efter några år
med dålig lönsamhet kan de anställda åter känna sig stolta över
vad de gör.
- Gå ut i korridorerna så ser du
det tydligt. Nästan alla har klistrat
upp affischer från den senaste reklamkampanjen på någon vägg eller dörr. Eller ännu bättre: stanna
till och fråga vem som helst: jag
kan lova att han eller hon kan förklara vad Engine är, påstår Lewis.
1999 blev året för den ekonomiska vändningen. I januari kom
den första och största ordern från

En Media Gateway kopplar
samman krets- och paketkopplade nätverk. For att klara
detta tar den hjälp av Ericssons
AXD 302 ATM-växel
Telephony Servem reglerar alla
PSTN- och ISDN-tjänster via ett
ATM-stomnät
ATM-växeln AXD 301 har routeregenskaper och kan hantera både tal och data

den brittiska operatören BT, värderad till 270 miljoner pund. I juni undertecknade Tele Danmark
ytterligare ett kontrakt och i augusti kom det senaste från holländska KPN.
Bara början

- Vi tror att dessa order bara är
början, säger Mitch Lewis. Han
ser en stor marknadspotential för
systemet.
- Västra Europa blir en viktig
marknad det kommande året. Där
finns några av de största operatörerna och vi har stor kunskap om
deras nät. Vi tror också på en expansion i Nord- och Sydamerika.
Utvecklingen av Engine bygger
på ett samarbete mellan Wireline
Systems och Datacom Networks
på Ericsson. Drygt hundra systemdesigners jobbar idag med att
ytterligare öka kapaciteten i systemet, bland annat med hjälp av den
nya växeln, Access 910.
___

Nätverkslösningen Engine
gör det möjligt att skicka
tal, data och multimediatjänster över fasta nät
Själva namnet Engine
symboliserar kraft,
stabilitet och pålitlighet.

Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.eric5son.se

Illustration: Syster Diesel
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Ericsson Microwaves får tydligare roll
Ericsson Microwave kan blicka tillbaka
mot ett framgångsrikt år. Igen. ökad
försäljning av radiolänkar och en
bekräftad Jas-order till Sydafrika är två
exempel.
En ny organisation ska nu tydliggöra
företagets roll inom koncernen framöver.

Den 1 mars tillträdde Ulf Berg posten som ny
VD för Ericsson Microwave, där flertalet anställda arbetar i Mölndal. Därmed var han
åter på hemtam mark. Ulf Bergs yrkeskarriär
startade just där som nyutexaminerad civilingenjör 1975. Nu gör han sitt första "bokslut" som VD.
- Det har varit en omtumlande och väldigt
intressant tid. Mycket har hänt och det känns
som om jag varit här längre. Under året har
jag lagt mycket kraft på försvarssidan, där vi
tidvis haft det mödosamt med budgetöverdrag och en del osäkra projekt. Men sedan ett
par månader tillbaka känns det som om vi är
på rätt köl igen.
Även den del av företaget som utvecklar
radiolänkar har gått bra. MINI-LINK slår
nya rekord och MINI-LINK BAS har fått ett
fint mottagande på marknaden.
En viktig förändring under året är den

Efter snart 10
månader på Ericsson Microwave sitter Ulf Berg tryggt
i VD-stolen.
- Det har varit ett
omtumlande år och
mycket spännande,
säger han.
Foto: Marie Ullnert

nyligen presenterade omorganisationen på
Ericsson Microwave, där de två affärsenheterna Mikrovågskommunikation och Försvarselektronik har blivit tre affärsdrivande enheter, Mikrovågsradio, Basstationer
och Försvarselektronik, samtidigt som
kärnenheterna samlats i en gemensam enhet.
Ulf Berg tror att omorganisationen kommer att tydliggöra företagets roll inom koncernen.
- Ericsson Microwave har fram till idag

stått på två ben, med två identiteter. Mikrovågskommunikation och försvarssidan med
totalansvar för försvarsverksamheten inom
hela Ericsson. Däremellan har vi verksamheten som innefattar till exempel tredje generationens mobilsystem till Japan, GSM-system
och kärnenheter. Det är en pusselbit som tidigare varit lite oklar och där vi till vissa delar bedriver en konsult- och utvecklingsverksamhet åt koncernen.
Med den nya organisationen profileras de
här delarna och vi skapar en organisation

som passar in i koncernstrukturen.
Ulf Berg tror att ett större ansvar inom
koncernen kan bli aktuellt.
- Först och främst gäller att vi får ansvar
för tredje generationens mobilsystem till
NTT DoCoMo. Ambitionen är också att vi
får en mer självständig roll för utvecklingen
av mikrobasstationer, avancerade antenner
för mobiltelefoni, produkt- och applikationsutveckling.
Berg tror också att Ericssonföretagen i
Västsverige kan bli koncernens kompetenscentrum inom vissa teknologier.
- Det tror jag, med det bör i så fall ske i flera steg. Man bör titta på den legala strukturen som finns i Göteborgsområdet. Idag
finns det många olika bolag och det är inte
riktigt effektivt. Den slutliga lösningen borde
vara ett par juridiska bolag. Det jag känner
väldigt starkt för är att man pratar om "Ericsson", inte om Ericsson Microwave eller
ERV eller någon annan juridisk enhet.
Stora utmaningar för företaget under nästa år blir bland andra serieleveranser av
MINI-LINK BAS och att klara leveranserna
av basstationer till NTT DoCoMo.
Martin Ahlgren
Textredigering Ulrika Nybäck
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Kinamarknaden står inför stora förändringar. Efter ett turbulent år med en svagare ekonomi visar världens
folkrikaste land flera tecken på tillväxt och en öppnare marknad, inte minst inom telekommunikation.
Kontakten speglar i en rad artiklar den snabba utvecklingen i Kina. Det handlar om ett land med allt hårdare
konkurrens inom olika branscher, ett land som nu tagit ett stort steg närmare världshandelsorganisationen WTO.
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TELEKOM
K NA
I världens folkrikaste land med 1,3
miljarder invånare finns cirka 140
miljoner telelinjer. Inom mobiltelefon'! fanns vid förra årsskiftet 24
miljoner mobiltelefonabonnenter.
Idag finns 40 miljoner användare
- de allra flesta inom GSM-systemen som finns i alla provinser. I
vissa delar av Kina finns även
TACS- och cmdaOne-nät Tillväx-

ten av mobiltelefonabonnenter är
cirka 1,3 miljoner per månad. I
början av år 2003 räknar Ericsson
med att det finns 100 miljoner
mobilteleabonnenter i Kina. Ericsson har idag cirka 40 procent av
den installerade basen. Nokia
finns pä andra plats med cirka 17
procent därefter kommer Motorola, Nortel och Siemens.

Ericssons inkomster i Kina
kommer framför allt från
mobilsystemförsäljning av
GSM. Ericsson har cirka 40
procent av den installerade basen av mobilsystem i
Kina. Starkast är Ericsson
inom mobilsystem i söder
och längs kusten. Framför
allt i provinserna Guangdong, Shandong, Heilonjiang, Jiangsu, Liaoning, Guangxi och Hubei.

ringens vindar i Mittens Rike
K

ina blev Ericssons största enskilda marknad
1998. Då sålde koncernen telesystem och mobiltelefoner för 18 miljarder kronor i Kina. I år
har USA varit Ericssons dominerande marknad.
Bland annat har den komplexa omorganisationen av
statliga telejätten China Telecom inneburit att de stora
investeringarna i Kina uteblivit under det första halvåret. Under det innevarande andra halvåret har dock
investeringarna satt fart igen. Dessutom har Ericssons
affärer med den andra mobiloperatören China Unicom ökat kraftigt under hela året.
- Kina har haft en stark tillväxt under ett antal år,
men 1999 har varit svårare inom de flesta branscher.
Ericssons omsättning i Kina under 1999 blir lägre än
ifjol, framför allt genom en minskning i försäljningen
av mobiltelefoner. Men samtidigt var 1998 ett exceptionellt år då myndigheterna drev på investeringar inom bland annat telekommunikation, säger Michael
Ricks, chef för Ericsson i Kina.

Krav på lokalproduktion
Det som ytterligare präglat Ericssons affärer i Kina i år
är de lagar som infördes i januari och som hårdare reglerar telekommarknaden. För att få valutaflödet och
handelsbalansen under kontroll har myndigheterna
bland annat ökat kraven på lokalproduktion och export.
- Detta har inneburit en radikal förändring för oss.
Istället för att importera en stor del av våra produkter
har vi i år överfört en stor del av vår produktförsörjningskedja till Kina, säger Michael Ricks.
- Från att ha tillverkat cirka 30 procent lokalt är nu
närmare hundra procent av våra produkter producerade i Kina av våra samägda bolag. Det gäller allt från
mobilsystem och växlar till företagslösningar och mobiltelefoner. Dessutom har vi ökat exporten till våra
globala distributionskanaler.

Kraftig tillväxt

Foto: Lars Åström
ERICSSON I KINA
Ericssons verksamhet i Kina går tillbaka
till 1892. I modern tid finns Ericsson representerat i landet sedan 1985. Ericsson
(China) Ltd har idag cirka 3 800 anställda. De flesta är kineser, medan cirka 200
är kontrakterade frän andra bolag inom
Ericsson. Huvudkontoret ligger i Beijing
och Ericsson har också ett 25-tal kontor
runt om i provinserna. Kundkontakterna
sköts via regionala kundkontor. Landet är

uppdelat i tre sädana regioner. I Beijing
finns huvudkontoret för de norra provinserna, i Shanghai för mellersta Kina och i
Hongkong och Guangzhou för södra Kina. I Beijing finns ocksä kontoren för
Ericssons olika produktlinjer som håller
ihop prisstrategier och produktportföljen.
Affärsprocessen i Kina är komplicerad.
Regionkontoren på Ericsson (China) Ltd
står endast för marknadsföring och kund-

bearbetning. Kontraktsägare är de samägda bolagen som Ericsson har. Det beror på att alla kontrakt sedan årsskiftet
måste skrivas i lokala valutan yuan, vilket
är omöjligt för utländskt ägda företag.
Ericsson har åtta samägda bolag i Kina,
varav fem är produktionsbolag.
Ericsson har också ett helägd researchcenter i Shanghai och en rad mindre utvecklingsenheter runt om landet

För år 2000 finns flera tecken på tillväxt, framför allt
inom mobilsystem och datakom. China Mobile, som
är China Telecoms avknoppade mobiltelebolag och
Kinas största mobilteleoperatör, ökar mycket snabbt
sin abonnentstock. Den ökade konkurrensen gör att
bolaget hela tiden måste effektivisera och erbjuda hög
kvalitet samtidigt som kapaciteten byggs ut.
- Kina får cirka 1,3 miljoner nya mobilteleabonnenter i månaden. I många storstäder har operatörerna
nått kapacitetstaket och behöver snabbt bygga ut. Det
gör att vi har stora möjligheter till nya affärer nästa år,
säger Michael Ricks.
Utbyggnad av cdma
China Unicom, andraoperatören som bildades 1994,
har idag cirka tio procent av marknaden. Bolaget har
fått klartecken av myndigheterna för att bygga ett
landstäckande IS95-nät (cdmaOne) i Kina. Fyra testsystem för IS95 drivs redan i dag av militären, genom
bolaget China Electronics Systems Engineering Company (CESEC).

- Det kommer att kräva stora investeringar för
att starta ett nytt system och verkligen konkurrera
med GSM som byggts upp i Kina sedan 1993. Vi
anser att operatörerna investerar bättre i GSM för
att sedan utveckla sig mot den tredje generationens
mobilsystem. Men vi kan också leverera IS95 om de
väljer det spåret. Vi diskuterar nu detta med China
Unicom, förklarar Michael Ricks.
Ericssons affärer i Kina baseras i hög grad på försäljningen av mobilsystem, men även mobiltelefonförsäljningen och den växande datakommarknaden innebär nya affärsmöjligheter. Förändringarna på den kinesiska telemarknaden med ny teknologi och ökad konkurrens ställer dock stora krav
på både operatörer och leverantörer.
- Vi har varit nummer ett på nätverkssidan i Kina och den positionen ska vi behålla genom att erbjuda rätt produkter och lösningar. Vi ska också se
till att ha rätt kompetens för att möta kundernas
behov när spelplanen nu förändras, säger Michael
Ricks.

Kina med sin storlek och dragningskraft kan enligt ekonomiexperter bli världens största
marknadsekonomi redan år 2020.

Satsning på 3G
Ericsson satsar hårt på att positionera sig inför introduktionen av tredje generationens mobilsystem
(3G). Tillsammans med China Academy of Telecommunications Technology har Ericsson drivit ett
testnät för WCDMA i Beijing och har nyligen öppnat ett gemensamt 3G-center i huvudstaden.
Ericsson har också startat ett öppet labb i Beijing
för utveckling av 3G-applikationer. Där kan operatörer och tredjepartsutvecklare testa sina tjänster
samtidigt som Ericsson sporrar 3G-marknaden att
komma igång. Ett liknande applikationslabb har
Ericsson även för operatörer i Hongkong. Det ska
öppnas även för tredjepartsutvecklare.
För att utöka forskningssamarbetet med Kina
deltog Ericsson i början av december i ett stort forskarseminarium inom telekom i Beijing.
- Vi vill öka vår närvaro i Kina och visa vårt intresse för det kinesiska forskarsamhället, säger
Magnus Karlsson från Ericsson, som var en av organisatörerna bakom konferensen Future Telecommunications Forum, FTF '99.

Workshops
Arrangörer var Ericsson och NUTEK tillsammans
med National Natural Science Foundation of China
och Beijing University of Post and Telecommunication. 180 personer deltog i forumet, däribland Li
Xueyong, vice minister för vetenskap och teknik
samt Lin Jintong, chef för Beijing University of Posts
and Telecommunications. Ericsson representerades
av bland andra forskningschefen Bernt Ericson.
Ericsson planerar att följa upp forumet med
mindre workshops under nästa år samt ett nytt forum år 2001.
Nils Sundström
nils.sundstrom@lme.ericsson.se

Jättemarknaden ingen vågar ignorera
"Den som vill vara störst i världen måste vara störst i Kina". Kodaks koncernchef
George Fischers konstaterande i samband med folkrepubliken Kinas 50-årsjubileu m i höstas gäller de flesta branscher. Kina är helt enkelt en alltför stor marknad
att bortse ifrån. Och konkurrensen är därefter.

Kina med sin storlek och dragningskraft
kan enligt ekonomiexperter bli världens
största marknadsekonomi redan år 2020.
Den framtidsutsikten gör att alla internationella leverantörer av rang sedan länge
tävlat med den senaste tekniken i Kina och
Hongkong. Hongkong har under lång tid
varit ett fönster mot Kina och området är
också ett av världens mest konkurrensutsatta inom telekommunikation. Så har
också det kinesiska näringslivet genomgått
en exempellös dynamisk utveckling under
de senaste två decennierna. Det handlar
om en jättemarknad med 1,3 miljarder
människor. En kontinent med 31 provinser
- var och en stor nog som ett europeiskt
land.

Marknaden tog fart 1992
Marknadsreformerna i Kina tog fart 1979
när ledaren Deng Xiaoping bjöd in utländska företag till Kina. Sedan 1992 har
utländska företag investerat mer än 270
miljarder US-dollar i Kina. Men efter nära

två decennier av snabb ekonomisk tillväxt
är 1999 det första året de utländska investeringarna i Kina minskar, enligt finanstidningen The Economist. Bland annat har
banksektorn drabbats hårt på grund av
stora lån som statliga företag inte betalat
tillbaka.

Olönsamma statliga fabriker
De många olönsamma statliga fabrikerna
har också hotat att utlösa en massarbetslöshet. Det har, tillsammans med de i västerländsk media uppmärksammade frågorna om mänskliga rättigheter, väckt farhågor om Kinas ekonomiska utveckling på
några års sikt.
Förändringen av folkrepubliken mot en
marknadsekonomi har hela tiden skett under mycket kontrollerade former. För
många kineser har den snabba utvecklingen de senaste åren märkts i en bättre privatekonomi och i utbudet av konsumentprodukter. Det ökade välståndet gäller främst
kustregionerna. Där har de många nya

höghusen och motorvägarna förändrat
landskapet liksom det ökande familjeföretagandet förändrat affärs- och restaurangkulturen i städerna.

Inför förändringar
Mittens rike står nu inför den största ekonomiska omvälvningen sedan de marknadsekonomiska reformerna infördes för
tjugo år sedan. Uppgörelsen i november
mellan USA och Kina banar väg för ett kinesiskt inträde i Världshandelsorganisationen, WTO. Frihandeln skulle innebära
en helt ny konkurrens på den kinesiska
marknaden. Men först måste amerikanska kongressen godkänna avtalet och övriga 135 medlemsländer i WTO måste godta Kina som ny medlem. Medlemskapet
måste rimligen förändra skyddstullarna
och kraven på lokalproduktion.
Flera större internationella teleoperatörer finns sedan länge i startgroparna och
har kontor i Kina för att positionera sig inför den dagen, då marknaden liberaliseras
och utländska tele- och Internetoperatörer
får bedriva verksamhet i landet. Men det är
en process som kan ta många år.
Nils Sundström
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Med världspremiärer och den senaste tekniken konkurrerar de
stora tillverkarna av konsumentprodukter på Kinamarknaden.
Nu växer det också fram starka inhemska tillverkare, inte
minst av mobiltelefoner.

I väntan på Internetexplosionen
Det pågår en revolution i det tysta i Kina. Drivkraften att söka information och själv berätta
via Internet ökar lavinartat. Ifjol fanns här en miljon Internetanvändare. Under året har
antalet nära nog tiodubblats.
Drygt tio procent av befolkningen i Kina har fast
telefon, vilket motsvarar en kapacitet på cirka
140 miljoner linjer. De flesta finns i de rikare delarna av landet längs kusten och i söder. Stora
operatören China Telecom byggde ut rejält
1998, vilket har lett till en överkapacitet på cirka
40 procent. Det är nu en bra kostym att växa i
med den snabba tillväxten i näten.
För Ericsson gäller det närmast att rikta in sig
på efterfrågan inom IP och datakom. De existerande näten har inte tillräcklig bandbredd för
att klara den ökande datatrafiken.
- Kina genomgår nu under kontrollerade former mycket stora förändringar. Det framgår
tydligt inom datakomområdet. Friheten att använda Internet och själv söka information lockar användarna. Myndigheterna sporrar till användandet genom till exempel de många Internetcaféer som finns här i Beijing och genom att
alla provinser har egna hemsidor, berättar
Zhang Xingsheng, chef för Ericssons region
norr och kundansvarig för både China Telecoms
stomnätsprojekt och kontakterna med China
Mobile och China Unicom.
Idag finns fyra större operatörer för fasta och
mobila nät och flera tusen små Internetleverantörer i Kina.
- Ericsson har av kunderna inte setts som en
leverantör av datakomlösningar. Nu börjar de
förstå att vi har den rätta kunskapen och de rätta lösningarna. Men konkurrensen är hård och
vi måste satsa mer aggressivt på marknadsföring

Kinesiska
konsumenter
kräver senaste
tekniken
U

tanför Kina ser man på Kina som ett land med ganska gammal
teknik, men här finns också det senaste vad gäller konsumentprodukter. Det är en mycket konkurrensutsatt marknad, där det
förutom alla de stora internationella aktörerna finns olika lokala tillverkare, säger Kinson Loo, chef för konsumentprodukter för Ericsson i
Kina.
Bland de inhemska tillverkarna finns Huawei, som bland annat gör
mobilsystem och som exporterat produkter till Ryssland och Sydafrika.
Ytterligare en rad stora kinesiska producenter av konsumentelektronik
planerar nu att börja tillverka mobilsystem och mobiltelefoner.
- Som ett globalt företag har vi helt andra möjligheter till stordriftsfördelar och resurser för forskning och utveckling. Men vi måste samtidigt se till att vi har produkter anpassade för den kinesiska marknaden och att vi har goda lokala partners, säger Kinson Loo.

Kina är fortfarande en starkt växande mobiltelefonmarknad med krav på nya modeller. Ericsson tillverkar sina mobiltelefoner för Kinamarknaden i sina samägda fabriker i Nanjing och i Beijing.
Foto: Lars Aström

Fler världspremiärer
I slutet av september i år premiärvisade Ericsson WAP-telefonen R320
och Chatboard i Hongkong. Med all säkerhet kommer även fler världspremiärer att ske i Kina. Det är också viktigt att produkterna finns tillgängliga och anpassade efter den kinesiska marknaden samtidigt som
de släpps på andra marknader.
- Lokalanpassningen är ytterst viktig. Den kan också handla om färgerna på telefonerna eller modellnumrens symbolik. Tron på siffermagin är utbredd i Kina. Siffrorna fyra och sju bör undvikas, medan tre
och åtta betyder framgång, säger Kinson Loo.
Hur stor är då den kinesiska marknaden för mobiltelefoner?
- Det är upp till din strategi hur stor du vill att den ska vara och vil-

Zhang Xingsheng är Ericssons chef för Region
norr i Kina. Regionen motsvarar halva Kinas
geografiska område och täcker 15 provinser.
Regionen sålde för 900 miljoner dollar i fjol,
främst inom mobilsystem.
som en leverantör av robusta nät för IP-telefoni,
säger Zhang Xingsheng.
Ericsson fick i fiol ett strategiskt kontrakt värd
10 miljoner dollar i Shandong-provinsen för utbyggnad av ett ATM-nät. Företaget har också levererat tre testnät för IP till kunder i Beijing och
jobbar nu nära operatörer med olika helhetslösningar.
- Vi befinner oss i en brytningstid där opera-

törerna ser sig om efter ny, paketbaserad teknik
och där tillväxten i näten sker mycket snabbt.
Med fler framgångsrika inhemska leverantörer
och internationella aktörer innebär det stor
prispress. Jag är ändå övertygad om att vår försäljning inom fasta system och datakom år 2000
blir något bättre än 1999, säger Bo Nilsson, chef
för Infokomsystem i Kina.
En stor del av datakommunikationen i Kina
kommer också att ske mobilt. Mobila nät är billigare att bygga ut och det stora intresset för GPRS
och den tredje generationens mobilnät i Kina talar för en snabb utveckling de närmaste åren.
- Vi räknar med att mellan trettio till fyrtio
procent av mobilanvändarna kommer att använda mobila datatjänster via sina mobiltelefoner år 2004, säger Jan Malm, chef för Mobilsystem i Kina.
På fyra år har försäljningen av mobila system
i Kina nära nog sexdubblats. Den snabba tillväxten av abonnenter beräknas fortsätta nästa år.
Stora kunden China Mobile, som har ett landstäckande GSM-nät, ställer speciella krav på
Ericssons produkter och nätuppbyggnad.
- Logiskt sett består China Mobile av ett nät,
men det sköts av provinsiella kunder. Det innebär att provinserna måste ha samma funktionalitet för att ha gemensamma tjänster och service
över landet. Om en mobilanvändare från till exempel Beijing åker till en annan del av landet,
vill användaren naturligtvis kunna använda sina
funktioner överallt, som prepaid eller olika mobila datatjänster. Det innebär stora utvecklingsmöjligheter för oss, säger Jan Malm.
Nils Sundström

Konkurrens
mellan statliga
operatörer

Ny telefon i samarbete
Ericsson samarbetar redan med Panda, ett välkänt konsumentmärke i
Kina. Panda är delägare i det samägda bolag i Nanjing där Ericsson har
en av sina två kinesiska mobiltelefonfabriker. Vid årsskiftet planeras en
helt ny, billigare mobiltelefon baserad på A1018sc, som ska ha Panda
som varumärke.
- Vi kan därmed rikta in oss mot ett nytt kundsegment. Det kompletterar vår existerande mobiltelefonportfölj, säger Kinson Loo.
Även om Ericssons mobiltelefoner görs på en global plattform är en
lokalanpassning av mobiltelefonerna ytterst viktig för att lyckas i Kina,
framhåller Kinson Loo. Eftersom cirka 95 procent av kineserna inte
pratar något annat språk än kinesiska (mandarin eller kantonkinesiska), sä innebär det att mobiltelefonerna måste ha ett kinesiskt användargränssnitt.
- Vi har inte varit lika snabba som konkurrenterna att lansera telefoner med programmering av kinesiska tecken, för att skicka till exempel SMS. Men nu har vi kommit ifatt. Om några månader kommer
vi också att introducera produkter med Bluetooth och WAP på marknaden.
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ka produkter du har att erbjuda, säger Kinson Loo och förklarar det kinesiska konsumentbeteendet.
Tydlig budget
- 1 västvärlden har konsumenterna en mer tydlig budget. De vet vilka
produkter som de vill köpa och ungefär när det kan ske. I Kina kan det
kosta en årslön för en vanlig arbetare att köpa en färg-TV. Ändå är det
precis det som många kineser gör. Hittar kineserna en bra produkt som
är attraktiv och mycket användbar, så kämpar de hårt för att kunna köpa den.
Ericsson har de senaste åren marknadsfört sig starkt som en konsu-

mentleverantör i Kina. Det har hjälpt Ericsson även när det inte funnits
några nya telefoner att erbjuda marknaden.
- Idag har vi ett av branschens starkaste varumärken. I undersökningar om "brand awareness" svarar över 40 procent först Ericsson när
de ombeds nämna tillverkare av mobiltelefoner, säger Kinson Loo.
- Målet är att med de nya modellerna som har lanserats nå en marknadsandel på mer än 30 procent i Kina år 2000. Vi förstärker nu våra distributionskedjor i Kina och ökar kapaciteten i våra samägda mobiltelefonfabriker i Nanjing och Beijing.
Nils Sundström
nils.sundstrom@lme.ericsson.se

>• Alla teleoperatörer i Kina är
statligt ägda. Men det hindrar inte
att det finns en hård konkurrens
mellan dem, eftersom de styrs av
olika ministerier och agerar självständigt i olika provinser.
Jätten China Telecom regleras
av mäktiga informationsministeriet MIL Kraven på ökad konkurrens tvingade i våras fram en uppdelning i fyra bolag. Det nya China Telecom har tagit hand om de
fasta näten, China Mobile sköter
mobilnäten, Guo Xin har pagingverksamheten och satellitverksamheten sköts av China Satellite.
Omorganisationen har dragit ut
på tiden och organisationen för
de fyra nya bolagen är ännu inte
helt fastlagd.
Mil styr också andraoperatören China Unicom, som främst
driver mobilnät men även har fasta nät. Nyligen har Unicom köpt
pagingbolaget Guo Xin. Dessutom styr Mil Ji Tong, som har
uppdraget att skapa ett nationellt
datanätverk och testa tal över IP.
Försvarsministeriet reglerar i
sin tur CESEC som ansvarar för
fyra testnät med cdmaOnesystem. Som ny konkurrent på telekommarknaden finns nu även
järnvägsministeriet MoR, som
planerar att bygga ut telekomtjänster i Kina. Idag sköts den
verksamheten via tre separata
samriskbolag, bland annat fasta
operatören China Netcom som
satsar på Internettjänster.

Ericsson Communications
Software Research and Development Co i Shanghai
sköter i stort sett all
mjukvaruutveckling för
Ericsson i Kina. Det gäller
både accessprodukter för
fasta nät värdeadderande
tjänster för mobilnät och kinesiska användargränssnitt
och tecken för delar av konsumentsegmentets produktportfölj.

Så skrivs kinesiska
tecken i mobiltelefonen
A1018 och T18 är Ericssons första mobiltelefoner där användaren kan skriva kinesiska tecken för att till
exempel skriva in uppgifter i sin telefonbok eller skicka SMS. Med hjälp av knapparna kan användaren
streck för streck bygga upp varje tecken.
Det finns olika metoder för inmatning av kinesiska
tecken i mobiltelefoner. Tecknen kan både skrivas i
form av uttal och som det exakta skrivspråket. Eftersom det finns många kinesiska dialekter, riskerar den
som använder uttalsmetoden att mottagaren inte förstår vad som menas. De problemen finns inte med det
gemensamma skrivspråket.
För att klara av att läsa en vanlig tidning måste kinesen förstå mellan 3 000 och 4 000 tecken. Ericssons
A1018 och T18 klarar 10 000 kinesiska tecken och användaren kan även använda västerländska bokstäver.

De kinesiska tecknen byggs upp av byggstenar
(strokes) efter ett särskilt regelverk. Redan efter den
första byggstenen får användaren snabbalternativ och
möjlighet att välja vilket tecken som avses. Alla individuella streck i tecknet behöver alltså inte knappas
in.
Tidigare telefoner från Ericsson på Kinamarknaden,
som GH398 eller GH688, har endast haft fasta kinesiska tecken i displayen.
Nils Sundström
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Ericssons samägda fabriker i Kina
går för högvarv. Komponentfabriken
i Jialing utanför Shanghai har under
året tredubblat omsättningen till
cirka 300 miljoner kronor.
Produktionen i Ericsson
Simteks fabrik sker dygnet
runt i treskift.

Telekomutvecklingen i Kina ökar också teleoperatörernas
behov av utbildning. På Ericsson China Academy i Beijing
utbildas kunderna i västerländsk ledarstil och affärsfilosofi.
Foto: Lars Aström

Stort intresse
för västerländsk
chefsutbildning
- Utbildningen här har lärt mig att lägga upp strategier för att möta framtiden bättre. Det säger Lin Zhen
Hui, en av cheferna för Guangdong Mobile
Communications, som går en högre chefsutbildning
på Ericsson China Academy.

Den dramatiska utvecklingen av ekonomin i Kina ökar
också teleoperatörernas behov av utbildning. På Ericsson
China Academy i Beijing utbildas kunderna i västerländsk
ledarstil och affärsfllosofi.
- Deltagarna vill veta hur operatörer i andra länder sköter sina nät, hur ekonomin planeras och hur affärsansvaret
ser ut, säger Liu Lu, ställföreträdande chef för Ericsson
China Academy.
Utbildningsinstitutionen Ericsson China Academy invigdes för två år sedan och har 30 000 studentdagar per år. Verksamheten riktar sig både till kunder och
Ericssonanställda. Flertalet av utbildningarna är avancerade tekniska kurser
knutna till Ericssons lösningar och
system. Men nu ökar antalet högre chefsutbildningar på internationell MBA-nivå (Master of Business Administration).
Ericsson är den första utländska telekomleverantören som erbjuder den här Liu Lu
typen av utbildning i Kina. Det stärker
samarbetet med kunderna.
- Avregleringen av den kinesiska telekommarknaden innebär att det nu är än mer viktigt för våra kunder att sköta
affärerna effektivt i konkurrens med andra. Vi märker ett
stort intresse för västerländsk ledarkunskap, säger Liu Lu.
Den mest gedigna chefsutbildningen är utformad som
ett MBA-program med en rad olika moment under två år.
Undervisningen sker i samarbete med en rad ledande internationella universitet. Dagens 78 deltagare kommer från
hela Kina, de flesta från olika provinsiella bolag tillhörande China Mobile.
Lin Zhen Hui, Guangdong Mobile
Communications, går nu en MBA-kurs
som hålls i samarbete med Australia
National University. Kursen består av
fem moduler om vardera en vecka.
- Hittills är jag mest nöjd med kurserna i affärsplanering och ekonomi- Un Zhen Hui
styrning. Det har löst problem i mitt
jobb och utbildningen är viktig för min framtida yrkeskarriär, säger Lin Zhen Hui.
Ericsson har även en tvåveckors affärsorienterad utbildning för operatörer som heter Top 200. Deltagarna är 200
chefer inomförsäljning,marknadsföring, teknik samt drift
och underhåll.
- Den praktiska kunskapen är mycket uppskattad. Bland
annat har vi haftföreläsarefrånsvenska Telia Academy och
chefer från både Telia Norway och SmarTone i Hongkong
som föreläst om hur de driver sina nät. Vi har fått flera förfrågningar om att ha liknande skräddarsydda utbildningar
för kunder i olika provinser, säger Liu Lu.
Nik Sundström

Kinafabrikerna
ökar exporten
L

okalproduktionen är ett krav för
att kunna tillgodose den kinesiska framtiden, förklarar Peter Johansson, chef för Shanghai Ericsson
Simtek Electronics Co. Ltd, som startade i mars 1996.
Företaget som tillverkar mikroelektronik och energisystem för
telekomindustrin ägs till 80 procent av
Ericsson. Resterande 20 procent ägs av
Shanghai Simtek Industrial Ltd.
ökad export
Att Ericsson, förutom sammansättning
och produktion av telesystem och mobiltelefoner, även har komponenttillverkning i Kina ses som mycket positivt
av de kinesiska myndigheterna. Produktionen sker åt Ericsson Components affärsenheter Energy Systems och Microelectronics. Ericsson Simtek tillverkar i
första hand för Kinamarknaden, men
exporten står för en betydande del.
- Fabriker kräver alltid stordriftsfördelar och Kinabehovet räcker inte alltid
till för vår produktion. Vi levererar till
våra globala distributionskanaler, samtidigt som vi försöker få alla kinesiska
telekomleverantörer att bli våra kunder
på komponentsidan och operatörer att
bli kunder på systemsidan. Försäljningen utanför Ericsson motiverar vår konkurrenskraft och fungerar som goda referenser, säger Peter Johansson.
Det senaste året har Ericssons samägda fabriker i Kina fått ett utökat uppdrag. Sättet att göra affärer i landet har
för utländska bolag kraftigt förändrats
med myndigheternas krav på att alla telekomaffårer ska ske i lokalvaluta. Alla
affärer kanaliseras därför via de samägda bolagen.
- Vi står därmed inte bara för produktionen utan är också kontraktsägare
och har affärslicens att sälja produkter
och sköta leveranser. Vi har också marknads- och försäljningsaktiviteter tillsammans med Ericsson China, säger
Peter Johansson.
Modern anläggning
Ericsson Simteks anläggning i Jialing är
på 3 500 kvadratmeter och är mycket
modern jämfört med många andra produktionslokaler i området. Personalomsättningen är låg och det märks att
de anställda trivs.
- Deflestaanställda har en utbildning
på gymnasieingenjörsnivå. Shanghaiuniversitetet har också enfiliali Jialing,
så vi har haft enkelt att få hit bra utbildad personal. Fabriken är inte lika hel-

Ericsson Simteks fabrik i Shanghai är ett bra exempel på ett samarbete mellan
Ericsson och ett kinesiskt företag. Bolaget tillverkar energisystem och komponenter till telesystem. Omsättningen har ökat stadigt varje år och i planerna för nästa
år ingår bland annat att sälja Bluetooth-chip. Här samtalar fabrikschefen Peter Johansson med produktions- och kvalitetschefen Ying-Jun Mao.

automatiserad som exempelvis den i
Kista, men kvaliteten ligger på samma
höga nivå, berättar Ying-Jun Mao, som
är produktions- och kvalitetschef i
fabriken.
I takt med den ökade omsättningen
har också antalet anställda i fabriken
ökat. 1997 jobbade här 80 personer och
omsättningen var då 40 miljoner yuan,

vilket är ungefär lika mycket i kronor.
Idag är omsättningen 300 miljoner yuan
och antalet anställda 180 personer, inklusive ett tjugotal säljare ute i provinserna. Endast sex av de anställda är ickekineser som är här på utlandskontrakt.
Nils Sundström
nils.sundstrom@ime.ericsson.se

Find Your Rational Solution at
jdi.encsson.se
Have you got all the development
tools you need?
The joint Development Initiative (JDI)
agreement between Ericsson and Rational
Software gives you unlimited access to the
whole portfolio of Rational's software
products, methods and processes.
Get the complete story on Rational's
offerings

at jdi.ericsson.se.

Ordering

information, experiences, guidelines and
components that can be reused within
Ericsson - everything's available online.

Get your new toolkit today!
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Vi tar
band om
din baby...

s o f t w a r e teams

Vi kommer in i bilden när en uppfinning har
kommit så långt att det är dags att fundera
över hur den bäst ska förverkligas. Kontraktstillverkning av sofistikerad elektronik är vad
vi specialiserat oss på.
Våra uppdragsgivare har under många år
satsat stora resurser både i pengar och engagemang i sin innovation. Och man har stora
framtidsförhoppningar knutna till den.
Vi ser det som vår uppgift att förvalta och
ytterligare förbättra kundens intentioner i ett
nära samarbete. Målet är att så snabbt som
möjligt nå ut till marknaden. Vi är medvetna
om att det ställer stora krav på oss i flera
avseenden.
För oss är det i första hand en fråga om att
ligga i den absoluta framkanten när det gäller
teknisk utveckling. Både vad det gäller elektronik i allmänhet och tillverkningsmetodik.
Kunden måste känna en trygghet i att man har
en partner som inte bara behärskar det allra
senaste utan som dessutom är väl bevandrad i
morgondagens möjligheter.
Men det är också en fråga om något helt
annat. En attityd som kan beskrivas med
honnörsord som att bry sig, att anstränga sig
det där lilla extra, att vara lyhörd och engagera
sig. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en
företagskultur där samarbetsförmågan sätts i
fokus och ständigt utvecklas.
Vi är därför övertygade om
om att
att vi
vi kan
kan
erbjuda de bästa förutsättningar för an snabbt föra
fram en innovation till en
framgångsrik produkt.
Vår mycket starka
expansion är ett bevis på att fler gör samma
bedömning.

Flextronics International Sweden AB, Box 532, 371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-544 00. Fax: 0455-S44 01. Internet: www.flextronics.com
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Trafiken värsta hotet

Håkan Johansson är platschef i ett land där vädret är
hett men affärsklimatet svalt - åtminstone just nu. Men
allt tyder på att temperaturen för affärer stiger.

i

Ericsson kollar in Libyen igen
B

Håkan Johansson är chef för
Ericsson i Libyen. Det Sr ett ganska svettigt jobb.

Valutan är ett problem. Den libyska dinaren är
groteskt övervärderad - cirka 18 kronor för en
dinar. Myndigheterna har insatt att kursen är
konstgjord och den pressas fortlöpande nedåt.
Ericsson får betalt i kronor och det fungerar i
stort sett bra. En mindre del betalas ut i lokal valuta till officiell kurs.

ara några mil söder om Ericssons högkvarter i utkanten av huvudstaden Tripoli ligger världens varmaste plats. Där uppmätte man år 1927 hela 58 grader - i skuggan.
Håkan Johansson, chef för Ericsson i Libyen,
är van kanske inte vid denna rekordtemperatur,
men vid hög värme.
- Jag trivs här, säger han. Jag har jobbat i Mellanöstern sedan 1974 och att jobba och leva
utomlands blir en livsstil.
Håkan har varit i drygt ett och ett halvt år i libyen. Inte precis världens mest sprakande
affärsområde, men han har förutsättningar att
få snurr på verksamheten bland annat tack vare
mycken erfarenhet från andra arabiska länder
som Marocko, Bahrain och Egypten.
- Den närmaste tiden ser lovande ut för Ericsson, säger han.
Många utländska företag har haft svårigheter
i Libyen, främst därför att landet utsätts för tre
olika handelsblockader av olika karaktär. USA,
England och FN har satt landet under press på
grund av dess utrikespolitik och misstankar om
terrorism.

Utvalda abonnenter

I

Handelsblockader

HAKAN JOHANSSON
Aktuell som: Platschef för Ericsson i Libyen.
Extrasyssla: Svensk generalkonsul.
Ålder: 47 år.
Familj: Son 26 år och dotter 20.
Kommer från: Teg utanför Umeå.
Bakgrund: Fallskärmsjägare och
Master in Business Administration (MBA).
Gör på fritiden: Läser på distans
för en doktorsexamen i 'business administration'. Klar i december år 2000. Spelar fotboll
och tennis.
Läser helst: Västerbottens-Kuriren via Internet Business Week
och National Geographic
Ser helst på TV: SVT via satellit
Äter helst: Fisk och pasta.
Dricker: I Libyen är alkohol förbjuden. Återstår juice och Cola.

Den amerikanska handelsblockaden är förmodligen den som drabbat Libyen hårdast.
- Som mest hade Ericsson runt 200 anställda i
Libyen, säger Håkan. Idag är vi cirka 110, många
lokalanställda.
Ericsson har varit i landet i cirka 30 år och att
företaget överlevt är en prestation. Många företag lämnade landet under de tuffa åren. Men nu
ser det ljusare ut, sedan Libyen utlämnat de två
män som misstänks ha varit inblandade i attentatet mot PanAms jumbojet som 1988 sprängdes över Lockerbie i Skottland.
Jag kom landvägen till Libyen från Tunisien
och när jag berättade för libyer att jag var på väg
till Ericsson saflerapersoner:
- Aha, telefoner, och så höll de handen mot
örat och fortsatte:
- Bra folk Ericsson. Från Sverige, va?
Håkan Johansson ser inte helt missnöjd ut när
jag berättar detta.
- Vi tror att en ändring är på gång i Libyen, säger han. Att landet kommer att öppna sig mot
omvärlden.
Och det betyder naturligtvis nya möjligheter,
bland annat därför att amerikanska och brittiska banker nu kan öppna libyska konton som
blockerats.
Libyen, som leds av den omstridde överste
Moammar Khadaffi, satsar gärna på gigantiska
industriprojekt, som drar massor av pengar och
resurser.
På Khadaffis önskelista står bland annat utbyggnad av flygplatsen i huvudstaden, ett nytt
sjukhus och en järnväg från den egyptiska gränsen till den tunisiska. En linje som blir cirka 180
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Äntligen har Libyen släppt in Internet men nätet
är inte tillgängligt för alla - bara för utvalda
abonnenter. Man har satt upp en server i Tripoli.
Men myndigheterna försöker kontrollera flödet
av information och jagar politik och sex.
Utvecklingen går också långsamt på grund av
det amerikanska teknikembargot, som inte bara
förbjuder amerikanska företag att göra affärer.
Utländska företag kan också drabbas av amerikanska sanktioner.
- Men nu kan i alla fall folk köpa modem, datorer och mobiltelefoner, berättar Håkan. Det
kunde man inte förr.
Det finns goda möjligheter att USA lättar på
embargot, men förmodligen inte före presidentvalet. Storbritannien har redan återupptagit de
diplomatiska kontakterna och British Airways
flyger tre gånger i veckan till Tripoli. Det är alltså
en öppning på gång. Håkan säger:
- Det kommer att bli en enorm förändring de
närmaste två eller tre åren.
Och då gäller det att vara beredd. Och Ericsson har goda förutsättningar.
Man har en välutrustad camp i Ben Gashir, ett
par mil söder om Tripoli. Där bor nästan hela
personalen. Många utländska företag har det på
samma sätt.

Christer Gerlach som skrivit reportaget om Ericsson i Libyen är journalist och författare. Han har just kommit hem från en bilresa runt Medelhavet Han har skrivit tre reseböcker och har utnämnts av Guinness' Rekordbok till världsmästare på ensamfärder i bil.

>• Libyen är ett tryggt land. Brottsligheten är
låg, som i de flesta arabiska länder där islam har
stort inflytande.
Men längtan efter västerländska varor blir
ibland alltför stark. En av Ericssons medarbetare råkade ut för en så kallad 'car jacking'. Banditer med maskingevär överföll chauffören och
stal en bil.
Trafiken är annars den värsta faran. Strax före
mitt besök krockade en Ericsson-anställd med
en kamel i mellersta Libyen.
Folk kör fort, slarvigt, dåligt och krockarna är
fasansfulla, eftersom ingen har säkerhetsbälte.
Ericsson har en egen plåtverkstad för sina bilar, de flesta Volvo.
- En av de bästa verkstäderna i Libyen, säger
Håkan Johansson. Vi tar hand om andras bilar
också.

Ett land av sand på ett hav av olja
Libyen består av en öken som flyter på ett hav av olja. Idag pumpar man upp 1,3
miljoner fat ( 1 5 9 liter per fat) o m dagen. Under sanden nere i Sahara finns ytterligare 2 9 miljarder f a t

Det finns en blygsam produktion av frukt,
grönsaker och textilier. Libyen är mest öken.
Bara två procent av landet är uppodlat.
5,6 miljoner libyer bor i landet plus ett
okänt antal hundratusen gästarbetare.
Folk kommer ända från Thailand och Filippinerna för att jobba i Libyen, men de
flesta kommer från andra fattiga arabländer som Egypten, Algeriet, Mauretanien.
Mängder av afrikaner från de svarta länderna söder om Sahara tar sig olagligt in i
Libyen.
Landets starke man heter Moammar
Khadaffi, som ledde en militärkupp mot

gamle kung Idris 1959. Khadaffi är en av
världspolitikens mer udda personligheter.
Officiellt leder han bara den libyska revolutionen. I verkligheten styr han förmodligen
det mesta.
Landet beskylls för att finansiera och beskydda terrorister som slår till mot framför
allt USA och Storbritannien. Under åren
har Khadaffi lierat sig med bland annat
Ugandas diktator Idi Amin.
Relationerna till grannarna är spända
och Libyen försökte 1977 att ockupera norra delarna av Tchad.
Amerikanska stridsflygplan har vid flera

Längs kusten finns ett par väldiga romerska ruinstäder • Leptis Magna och Sebratha - som kan
tävla med de bästa i Europa.
Foto: Christer Gerlach

mil lång om den går längs Medelhavskusten - 20
mil kortare om man sneddar genom öknen.
Här har Ericsson goda chanser att ta hem order. Mobiltelefonin är ganska ny i Libyen. Idag
finns drygt 26 000 abonnenter. Mobilnäten
täcker fläckar längs kusten, framför allt runt huvudstaden Tripoli där befolkningen bor. Man
strävar efter att täcka hela den 200 mil långa
kusten. Medelklassen i Libyen kommer att växa
om man får fart på affärerna igen, och de kommer att fråga efter modern kommunikation.
- Mobiltelefoner är mycket populärt, säger

Håkan. Men abonnemangen är dyrare än i Sverige. Vi bygger stationer, AXE-växlar och säljer
naturligtvis telefoner.
Ericsson har redan byggt hälften av det befintliga fasta nätet.
Libyen ska bygga ut mobilnätet för åtminstone 100 000 personer - antalet fyrfaldigas alltså
på kort tid. Utbyggnaden kan komma att vara
värd upp till en miljard kronor.
- Problemet är bristen på utländsk valuta, säger Håkan. Men vi kan tänka oss 'barter', det vill
säga att byta vara mot vara.

Vilka är €ricssons behov inom teknik och IT-utveckling?
Är det tredje generationens mobiltelefoni? Eller elektronik- och programvaruutveckling?
:now it
...Eller??? Oavsett vilket sä kan någon av vara 550 konsulter hjälpa dig.
OM DU VILL VÄXA MED VINST
Kontakta Mats Blomberg 0708-139383.
m
mats.blomberp(a)knovvit.se

Christer Gerlach

J

Christer Gerlach

LITE FAKTA
Genomsnittlig köpkraft per år och libysk invånare 1998: 54 000 kronor
(Sverige 169 000 kronor).
Antalet telefoner i Libyen: en per 17 personer (Sverige en per 1,6).

Turistattraktionen är turistlösheten
ling är olaglig men vanlig och plötsligt förvandlas Libyen till ett billigt land. En liter
bensin kostar en krona och en liter diesel 50
öre. Deflestaresenärer växlar till sig dinarer
i Tunisien eller Egypten.

Libyen kan bli ett stort turistland. Här
finns milslånga tomma sandstränder.
Sahara går ofta fram till Medelhavet

Lokala medarbetare

Av de 110 anställda är fem svenskar. Hälften av
de övriga 105 kommer från alla möjliga delar av
världen. Cirka 50 är libyer.
- Vi vill ha lokala medarbetare, säger Håkan
bestämt. Det är vår framtid.
Men det råder brist på ingenjörer. Utbildningen är visserligen ganska hygglig men eftersom
landet är så isolerat har folk ingen utblick, har
inte fått inspiration från andra håll. Ibland brister det också i förmågan att lösa problem - att
improvisera. Folk handlar efter bok och bokstav.
Dessutom brister det i främmande språk. Allt
är på arabiska - gatskyltar, bruksanvisningar,
tidningar, TV... allt. Och det är Khadaffis officiella politik och demonstration mot omvärlden.
Så måste till exempel alla pass för utlänningar
översättas till arabiska.
- Men det kommer att ändras, säger Håkan.
Libyen öppnar sig.
Och här finns Ericssons chans. Sverige har sedan många år ett mycket gott rykte i Libyen.

tillfällen drabbat samman med libyska styrkor. 1986 sände president Reagan amerikanska flygplan in i Libyen som förmodligen försökte döda Khadaffi i hans hem.
Libyska agenter beskylls för att ligga
bakom sprängningarna av ett amerikanskt
plan ovanför Skottland och ettfransktplan
ovanför Niger.

Längs kusten finns ett par väldiga romerska
runstäder - Leptis Magna och Sebratha som kan tävla med de bästa i Europa.
Nere i Sahara finns märkliga sjöar, slocknade vulkaner, guldgula sanddyner och
exotiska oaser.
Det finns mycket att se i Libyen men få
reser dit. Och största attraktionen är egentligen att landet är tomt på turister. Men en
del tyskar och italienare reser till Libyen.
Det är ont om hotell, restauranger och
turistisk infrastruktur. Hotellen är dyra.
Vägarna utmärkta. Trafiken livsfarlig.
Exklusivt visum

Bland annat British Airways och Alitalia
flyger numera till Libyen. Det går båtar från
bland annat Malta.
Det finns två gränsövergångar för utlänningar: en i väster från Tunisien och en i öster från Egypten.
Libyska ambassaden i Stockholm utfärdar visum bara mot en inbjudan från någon

vanligt folk

Det finns mycket att se i Libyen, men få
reser d i t Och största attraktionen är
egentligen att landet är tomt på turister.

person eller företag i Libyen. Men ambassaden tipsar om en resebyrå som kan ordna
en inbjudan. Libyen släpper inte in någon
med en israelisk stämpel i passet.
Valutan heter dinar och enligt officiell
kurs kostar den 18 kronor. Det gör Libyen
till ett av världens dyraste länder. Svartväx-

Folk är mycket vänliga, intresserade, hjälpsamma och längtar efter att få kontakt med
utlänningar. Arabiska är officiellt språk och
alla skyltar är på arabiska. Välutbildade talar engelska. Äldre talar ofta en gnutta italienska. Vid gränsen till Tunisien talar en del
franska.
Poliserna är många, men i de flesta fall
korrekta. Det är rimligt att tro att det finns
gott om civila poliser.
När Libyen öppnar sig kan man göra en
fantastisk resa runt östra Medelhavet från
Tunisien, genom Libyen till Egypten och vidare till Jordanien, Syrien och Turkiet.
De bästa guideböckerna om Libyen är
tyska - Gerhard Göttler: Libyen von Leptis
Magna zum Waw an Namus eller Davis
Steinke: Libyen.
Christer Gerlach

Elektronik & telecom ä r inte b a r a W A P , internet och b r e d b a n d
Vi håller ihop industrin
vsnrvw.bix.se

H R F.DL.IGT.
När hjärnan blir underhållen blir du

stimuleras många sinnen och kun-

genial och lär dig de mest komplicerade

skapen fastnar bättre. Vi har byggt

saker med lätthet. Det är därför vår

många utbildningar på nätet och visar

metod Learning Adventure ™ för web-

dig gärna några exempel. Läs mer på

baserad utbildning fungerar så bra.

www.tlinfo.se.

Alla människor är olika och tar till sig

Eller ring oss på tel 08-10 11 70.

...with our strong and competent sales-force worldwide in more than
40 countries we can provide high qualified products in all areas
of the communication market.
• Antenna Line Products (TMA's, antennas, splitters, ...)
for indoor and outdoor use (GSM, PCS, PCN, W U etc.)
• Coaxial Connectors, Cables and Assemblies
• Coaxial Lightning Protectors (EMP)
• Fiberoptic Passive Components and Interconnection Systems
• Filters and Filter Subsystems

information på olika sätt. Genom
att titta, lyssna, pröva, läsa och testa

HUBER+SUHNER is certified according to ISO 9001 and a whole range
of product and agency approvals in accordance with specific standards.

Välkommen.

pHUBER+SUHNER AB
Flygtatrsgotan 6
Do» 2097
SE 128 22 5KA8PNÄCK
Tel 08 4*7 52 00
Fox: 08 447 52 01
www hubercuhnercom
e-posl infoM9hubenuhnef.com
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Helhetssyn sätter fart
på utrullningen
Upfront ger
klara besked

Ericssons produkter för det fasta nätet
är bra. Det är mycket sällan det kommer
kundklagomål på AXE-systemen. Trots det
sä är det långt ifrån problemfritt för affärsenheten Fasta systems kundrelationer.

Upfront är en ny mjukvarulösning som gör webbsidor
mer interaktiva. Besökaren
kan både ställa frågor och
få svar - omedelbart direkt
i webbläsaren.

Sedan i somras jobbar Ros-programmet inom
enheten Solutions med att komma tillrätta med
brister och för att snabbare få ut nya produkter
till kunderna.
Att bekämpa tunneltänkande, suboptimering
och kortsiktighet är vad Ros-programmet har satt
som sin uppgift. Ros står för Roll out support
För ett år sedan insåg man på affärsenheten
Fasta system att det tog för lång tid mellan att ett
kontrakt skrevs och att växlarna fungerade problemfritt ute hos kunderna. Det var då det beslutades att dra igång Ros-programmet för att
komma tillrätta med brister i organisationen.
- Vi har helt enkelt varit dåliga på att lyssna
till kunderna. Vi har varit för teknikstyrda. Nu
har vi funnit ett sätt att bli bättre, förklarar Leif
Stensson och Mats Malmström, som leder Rosprogrammet.

Gemensam problemhantering
Totalt ingår ett tjugotal personer i Rosprogrammet där man samlat representanter för
kundstöd, utveckling, marknadsföring, försäljning med mera för att snabbt och gemensamt
kunna hantera problem som uppstår när nya
produkter ska ut till kunderna.

Att inte få några kundklagomål är ett av målen för Ros-programmet

- De produkter som vi nu säljer och installerar är främst Local 7 som är en växel för accessnätet, Transgate 5 för internationell transit-trafik samt Translocal 4 som är en kombination av
dessa främst för mindre och nya operatörer, säger Mats Malmström.
Gruppen har tagit lärdom av utrullningen av
den tidigare versionen Local 6. Det är fyra områden man koncentrerar sig på att förbättra. Att
produkten är komplett vid leverans, produktkvaliteten, hålla tider och att snabbt bemöta
kundönskemål.
Helhetssyn

Leif Stensson och Mats Malmström från affärsenheten Wireline Systems leder Ros-programmet Idén är att genom bättre samarbete få ut
nya produkter snabbare till kunden.
Foto: Lars Åström

Genom att sitta tillsammans kan gruppen
snabbt och enkelt lösa problem som kommer
upp. Tidigare har många jobbat mer avskilt och
inte vetat vad som händer med produkten i nästa skede.
- Vi försöker skapa en helhetssyn hos alla inblandade, säger Leif Stensson. Det är inte alltid

Illustration: Kerold Klang

teknikerna förstått vad som är viktigt för kunden.
Målet för Ros-programmet är att kundklagomålen ska komma ner till noll. Man är en god
bit på väg.
- Men vi har en bit kvar för att bygga upp förtroendet igen, säger Mats Malmström.
Det som lyckats bäst är produktkvaliteten och
hur snabbt kunden får hjälp med önskemål och
frågor. Programvarukvaliteten har ökat.
-Vi hoppas att i framtiden kunna knyta arbetet närmare till finansiella mål, så att vi direkt
kan se hur vi lyckas, säger Leif Stensson.
Till halvårsskiftet ska Ros-programmet utvärderas, men både Mats och Leif hoppas att detta
sätt att arbete kan permanentas.
Patrik Linden
patrik.linden@lme.ericsson.se

^ http://ws.ericsson.se/projects/ros/homepages/index.html

Samarbete för nätverksutbyggnad
Vodafone AirTouch och Ericsson har inlett ett globalt samarbete för att sänka kostnader
och ledtider i utvecklingen av de mobila nätverken. Förväntningarna på Ericsson och
på det fortsatta samarbetet presenterade Vodafones Chris Ibbott på ett ledningsmöte
för GSM Systems i Kista.

- Närmare kundrelationer är ett viktigt inslag i
vårt förändringsarbete inom TTC Global. Därför var det naturligt för Ericsson som den världsledande leverantören att vända sig till den största
operatören, säger Christer Jungsand, ansvarig
för Supply Chain Management på GSM Systems.
- Vårt avtal handlar om ett gemensamt program för att sänka kostnader och ledtider i försörjningskedjan, säger Chris Ibbott, som ansvarar för logistik och projektledning i Vodafone
AirTouchs direktion. I stället för att arbeta var
och en på sitt håll, har vi nu ett gemensamt projekt, Time To Service, att arbeta efter.
Konkret handlar det om att Vodafone Air
Touch vill ha samma pris och leveransvillkor för
sin nätverksutbyggnad, oavsett om den sker i
Europa, Amerika eller Asien. Med nätverk i 24
länder och närmare 70 miljoner abonnenter är
Vodafone AirTouch den ledande globala mobiloperatören. Nu kan koncernens olika dotterbo-

Kaj Snellman, Key Account Manager, Chriss
Ibbott från Vodafone och Christer Jungsand
som arbetar med att korta ledtider på Ericsson.
Foto: Lasse Modin

lag skriva om sina avtal i enlighet med det
centralt träffade avtalet.
- Från början var det fyra av våra bolag, i Storbritannien, Holland, Grekland och Australien

som ingick. Nu är ytterligare ett halvdussin på
väg, säger Chris Ibbott. Vi vill uppträda som en
kund och göra affärer med en leverantör, till ett
gemensamt pris. Framtidens marknad är global.
Samarbetet förutsätter en fortsatt produktstandardisering som förenklar produktion och
distribution, men framför allt orderarbetet.
Kunden, alltså Vodafone AirTouch, får tillgång
till Ericssons webbaserade databaser för att själv
göra beställningar. Samma system gör det möjligt för dem att följa varornas väg i distributionskedjan.
- Ett sådant här samarbete bygger på ömsesidig öppenhet, betonar Chris Ibbott. Vi får inte
ha några hemligheter för varandra. Förutom
dem som rör andra kunder respektive leverantörer, förstås.
- Från Ericssons sida lovar vi att göra allt vi
kan för att leva upp till förväntningarna och utveckla samarbetet, säger Christer Jungsand. Det
här handlar om betydligt mer än bara en effektiv
försörjningskedja, det handlar om hela Ericssons sätt att arbeta.
Arne Sandemo

En webbtjänst är tillgänglig när
som helst och ofta fylld av nyttig
information. Men kör besökaren
fast utan att hitta rätt upplysning,
så måste det gå att få hjälp snabbt.
- Vi bedömer att mer och mer
av företagens kundkontakter
framöver kommer att ske via
webben, säger Jonas Fogelkvist,
som är ansvarig för produktportföljen på Customer Interaction
inom affärsenheten Enterprise
Systems. Men hur välgjorda
webbsidorna än är, så kommer
det alltid attfinnasen mängd frågor som kunderna vill ha svar på.
Det får man med Upfront.
Man skriver in sin fråga, klickar,
och inväntar svaret, som kommer så gott som genast.
Till alla typer

Upfront kan användas till alla typer av webbsidor, till exempel ehandelsplatser och generella
hemsidor hos företag, myndigheter och organisationer. Upfront
läggs direkt på webbservern och
körs oberoende av andra applikationer. Integrerad i ett call center
gör den minst lika stor nytta.
-Vi planerar att integrera
Upfront i vår serverbaserade call
center-lösning Next call center,
säger Jonas Fogelkvist. Detta
kommer att ske under första
halvåret nästa år. Men vi ser också en stor potential i Upfront som
fristående applikation.
Svar skrivna i förväg

Upfront hämtar sina svar från en
intelligent kunskapsdatabas, som i
förväg tankas med de svar på olika
frågor som företaget vill kunna ge
sina kunder. Frågorna ställs och
svaren ges enkelt via text-chat. Besökaren kan också via Upfront få
kontakt med företagets kundtjänst
och chatta med en verklig person.
- Denna möjlighet till personlig kontakt är viktig för att ge god
service till besökarna på webben,
säger Jonas Fogelkvist. Effektivt
kundstöd på e-handelssidor gör
inte bara ett bra intryck på dem
som besöker handelsplatsen forskning visar att antalet genomförda köp ökar markant om
den presumtive köparen har
möjlighet att få hjälp.
Upfront har utvecklats av
Ericsson i Australien. Under
Telecom99 i Geneve presenterades nyheten för kunderna som
visade den stort intresse.
Kari Malmström
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Lyckad fest
- planerad
i minsta detalj
När portarna slås upp ska allt vara perfekt. Ljuset, ljudet och dukningen. Alla medaljer, vakter och all serveringspersonal måste vara på plats. För att lyckas med detta
krävs gedigen planering. Ett halvår innan festen börjar Ericsson Events med alla förberedelser.

När jag anländer till den 56:e Guldmedaljfesten ringlar en lång kö utanför Stadshuset,
över hela Stadshusgården ringlar den, ända
ut till Hantverkargatan. Så är det också rekordmånga anställda som jobbat 30 år på
Ericsson i år, 471 personer. Själva medalj-

utdelningen hålls i Gyllene Salen. Den är
verkligen gyllene, hela 19 miljoner mosaikplattor i bladguld reflekterar ljuset i salen.
Personaldirektör Britt Reigo håller inledningsanförande och agerar toastmaster under kvällen. Kurt Hellström, Johan Siberg
och Mats Dahlin från företagsledningen och
Steinar Tveit, ansvarig för Sverigebolaget,
delar ut medaljerna, guldklockorna och guldarmbanden.
Noggrann planering

En av alla nöjda medaljörer - Gudrun Nilsson, som jobbat på Kumlafabriken under
sammanlagt 30 är.

Allt är planerat i detalj. Musiken, ljuset, fotograferingen. Medaljutdelningen, talen och
underhållningen - till totalt tusen gäster
(429 medaljörer med sina respektive). Det
krävs en skicklig organisatör för att få alla
pusselbitar att falla på plats.
-Vi kommer aldrig hinna allt, är den första tanken som slår mig varje gång jag kommer till Stadshuset elva på förmiddagen på
dagen D. Men så vet jag ju att det har gått i lås
åren dessförinnan, berättar Elsie Henriksson, på Ericsson Events, som planerat festen
de senaste tre åren.
Två år i förväg bokas Stadshuset, där
Ericsson delat ut guldmedaljer sedan 1952.
Sex månader innan festen drar planeringen
igång på allvar, då måste alla enheter och bolag gå igenom sina personallistor och räkna
ut vilka som ska få medaljen i år. Stadshuskällaren står för mat och servering. Ljus och
ljud sköts av konsulter. Därtill kommer
bordsplacering, underhållning, musik till

Rekordmånga medaljörer, 429 personer, firade i Stadshuset på årets Guldmedaljfest.
Stadshuset har för övrigt utsetts till Sveriges vackraste byggnad av svenska folket i en Callupundersökning.
Foto: Anders Anjou

dansen samt beställning av guldkockor och
armband till 471 personer. För att nämna
några saker.
Minne för livet

- Visst drar det ihop sig mot slutet med allt
som skall fixas och ordnas, även om man
planerar i detalj. De femton värdinnorna
som jobbar under kvällen gör ett kanonjobb.
Det roligaste av allt är att se hur glada alla blir
under själva kvällen, det är den bästa kritik
man kan få, menar Elsie Henriksson.
Damen som hamnar bredvid mig under

kvällens middag är en av alla nöjda medaljörer. Det är Gudrun Nilsson, som jobbat på
Kumlafabriken under sammanlagt 30 år.
-Den här festen blir ett minne för livet, säger hon och visar mig stolt sitt vackra guldarmband.
-Det är första gången jag är i Stadshuset.
Hela dagen har varit härlig och det här är helt
klart höjdpunkten, säger hon och ler med
hela ansiktet.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@lme.ericsson.se

Dialog ringar in personalens kunskaper
Från årsskiftet kommer Ericsson att gå över till ett nytt verktyg för undersökning av medarbetarnas kunskaper och åsikter. Det heter Dialog och är enkelt, vetenskapligt och inriktat
på kunden och att stödja affärsverksamheten.

- På 80-talet hade vi systemet Opus och på 90talet Compass, säger Magnus Ask, som är produktägare av det nya verktyget Dialog, som kallas så för att betona att det inte bara handlar om att ta reda
på vad folk tycker, utan att
det är något som görs tillsammans med de anställda
med målet att åtgärda och
förändra.
- Opus och Compass var
utvecklade på Ericsson och Magnus Ask
de har varit bra verktyg, men
de var rent interna. Idag krävs det system som
gör att vi kan jämföra oss, branschvis, med omvärlden. Därför har vi samarbetat med Svenska
Institutet För Opinionsundersökningar, SIFO,
utgått från deras Human Capital-modell och justerat den för att passa oss.
Det yttersta syftet med undersökningen är att
stödja lönsamheten och att komma fram till vad
som är värt att satsa på.
Dialog är ett elektroniskt verktyg över Inter-

ställda. Den ska göras landsvis varje år. Dialog
ska vara en integrerad del av linjeverksamheten
och Ericssons strategiska planering. Undersökningen måste därför vara lätt att genomföra och
man beräknar att det inte ska ta mer än cirka 20
minuter för en person att fylla i sitt formulär.
SIFO, som stått för grundmodellen, svarar
också fortsättningsvis för en del av arbetet;
själva enkäten, liksom det tekniska och utveckling av metoden samt analysen av materialet. Förbättringsarbetet, som kommer som
resultat av analyserna, sköts av Ericsson. Enkätresultaten visar ledarskapsprofiler för chefer som har minst sex anställda och ett "humankapitalindex" som är ett samlat mått på
organisationens förmåga att ge kunden mervärde. Som stöd för chefernas utvärdering av
resultaten har SIFO tagit fram en arbetsbok
(work book), som gör att resultaten kan kopplas till konkreta åtgärdsprogram, vilket spar
tid. Slutrapporten ska vara enkel, högst en A4sida lång.

net, men kan även göras som en "pappersundersökning". Det består av ett antal gemensamma frågor, 83 stycken. Det är även möjligt att ha
ett antal tillvalsfrågor, som
varje bolag eller enhet kan
välja ur ett givet paket.
- Det är angeläget att Dialog inte blir alltför omfattande i antal frågor, eftersom
man måste vara beredd på
att vidta åtgärder utifrån resultatet, säger Birgitta Lan- Birgitta Landin
din, som lett utvecklingsprojektet av modellen.
De gemensamma frågorna fokuserar på kunden och rör de områden som anses starkast påverka värdet för kunden. Det är kompetens,
kunskap om kunden, motivation, ledarskap, ansvar, organisationens effektivitet etc. Några frågor handlar om hur man tycker att ens närmasLars Cederquist
te chef leder arbetet, andra handlar om kunskalars.cederquisi@lme.ericsson.se
per om kunder.
Dialogundersökningen berör samtliga an- O http://inside.ericsson.se/dialog_survey/

Dialog är redan i full gång och så
många som en femtedel av Ericssons anställda har idag fyllt i enkäten. Formellt upphör Compass
från årsskiftet, men fram till maj
2000 görs enstaka undantag för
dem som vill följa upp en tidigare
Compass med en "mini-Compass" för att få kontinuitet.
En produktägare är utsedd,
Magnus Ask, och en Dialog-ansvarig, Mike Meadows. Alla chefer bör lära sig att använda arbetsboken och det utvecklas en
databas för alla mätresultat. Varje
organisatorisk region får eget ansvar för Dialog. I Sverige kan enheten Learning Institute inom HR
Sverige, där Karin Ågren är chef,
hjälpa enheter och grupper att
komma vidare i arbetet med att
göra handlingsplaner efter en
Dialogmätning. Under år 2000
ska samtliga enheter ha utfört
minst en Dialog-undersökning
och systemet vara väl förankrat

25

KONTAKTEN NR 21 1999

Familjen Cox sköter affärerna
I snart 40 år har familjen Cox representerat Ericsson i Zimbabwe. Med god
lokalkännedom och brett tekniskt kunnande konkurrerar de på en snabbt
växande telefonmarknad.
I Granetside, ett industriområde i utkanten
av huvudstaden Harare, läggs sista handen
vid en ny kontorsbyggnad; det är Ericom
Communications, Ericssons representant i
Zimbabwe, som investerat i större lokaler. I
början av år 2000 räknar företaget med att
flytta in.
- Äntligen kan vi samla
all vår verksamhet på en
plats, säger Patrick Cox,
en av företagets sex verkställande direktörer. Som
det är nu är vi utspridda
över stan, vilket skapar en
del problem. Man skulle Patrick Cox
kunna kalla Ericom för ett
familjeföretag. Tre av de sex direktörerna tillhör familjen Cox, förutom Patrick också
hans far Tony och brodern Andy.
Tony Cox var med redan 1961 när Zimbabwe hette Rhodesia och Ericsson för första
gången etablerade sig i landet. 1969 försatte
omvärlden Rhodesia i blockad för att kväva
Ian Smith's apartheidregim och Ericsson sålde sitt företag till de dåvarande direktörerna.
Handelsblockad
- Från 1969 till 1980 fick vi klara oss helt på
egen hand, berättar Patrick Cox.
Blockad-åren tvingade företaget att starta
egen tillverkning av vissa komponenter och
att utveckla en kompetent reparationsavdelning. Något som fortfarande finns kvar som
en del av Ericom. Flera av de telefonväxlar
som såldes på 1960-talet är fortfarande i
bruk och det är Ericom som står för servicen.
- Vi ringer med hjälp av växlar som ni i
Sverige har slängt ut för länge sedan, säger
Patrick Cox och pekar på en av de anställda
som servar en PAXB-växel med drygt 30 år
på nacken.
1980 tog inbördeskriget slut, en svart ma-

Det finns fortfarande
många älde telefonväxlar
från Ericsson i bruk i Zimbabwe. Ericom har under
de många åren av blockad
utvecklat en mycket kompetent reparationsavdelning. Här visar Thomas
Zharo och George Risinamhodzi en AMD 516 PABXväxel från 1960-talet
joritet intog parlamentet och handelsblockaden blåstes av. Men när Ericsson ville köpa
tillbaka sitt företag, sa Zimbabwes politiker
nej. President Mugabe förespråkade en socialistisk stat och var inte intresserad av utländska investeringar, näringslivet skulle vara lokalägt.
Då kom Ericom, eller Ericsson Telephone
Sales som företaget hette fram till 1997, och
Ericsson överens om ett nära samarbete. Så
nära att det egentligen bara var ägandet som
skilde Ericom från att vara en del av Ericsson.
- Vi har alltid betraktat oss som en del av
koncernen, säger Patrick Cox. Vi talar fortfarande om Ericsson i Stockholm som "huvudkontoret". Namnet Ericsson Telephone
Sales visar hur nära företagen samarbetade.

Familjen Cox driver
Ericssons samarbetsföretag i Zimbabwe.
Andy Cox är en av företagets sex verkställande direktörer.

Inget annat fristående bolag har fått ha Ericsson i sitt företagsnamn. Ericom hade det i
nästan 30 år.
För folk här i Zimbabwe är vi detsamma
som Ericsson, säger Patrick Cox. Även efter
det att vi och Ericsson kom överens om att vi
skulle ändra vårt företagsnamn, tror kunderna att vi är en del av koncernen. Mobilnätet
växer.
Tidigare i år slöt Ericsson ett avtal med
Zimbabwes största mobiloperatör, Econet.
Ericsson ska leverera all utrustning och svara
för servicen av basstationer och växlar.
Kontakterna med Econet sköter Ericssons
kontor i Sydafrika på egen hand, även om det
var Patrick och Andy Cox som övertalade
Ericsson att satsa på just Econet. Också för
Ericom innebär den snabbt växande mobilmarknaden möjligheter.
- Vi är återförsäljare av Ericssons telefoner
och hoppas kunna ta en allt större del av
marknaden som just nu domineras av Nokia,
säger Patrick Cox. Cirka 150 000 zimbabwier
har ett mobilabonnemang, av dem ringer
70 000 på Econet och 35 000 använder en
Ericssontelefon. Med tanke på det dåligt utbyggda, och opålitliga, fasta telefonnätet räknar Ericom med att mobiltelefonin ska fortsätta sin expansion.
- Men inte lika explosionsartat som i Europa, säger Patrick Cox. Det här är tredje världen och de flesta kommer aldrig att använda
en mobiltelefon. Utbyggnaden sker i stort sett

bara i de större städerna och det är medelklass och överklass som har råd att ringa.
Att köpa en Ericsson 688 kostar 11 000 Z$,
exklusive abonnemang, vilket motsvarar en
årslön för en hushållerska och ett par månadslöner för en lärare. Det fasta nätet är
också viktigt.
Så mobiltelefonin ersätter inte det fasta
nätet, som är Ericoms huvudsakliga
arbetsområde. Framförallt jobbar de 200
anställda med telefonlösningar för företag:
de säljer, servar och uppgraderar växlar av
olika storlekar.
T 40 000 i kö för fast linje
- Men vi försöker också vara med och konkurrera varje gång Zimbabwes televerk vill
bygga ut det fasta telefonnätet, säger Patrick
Cox. För tillfället deltar Ericom i budgivningen om en telefonväxel med 20 000 linjer
som ska placeras i Harare. Med tanke på att
140 000 zimbabwier står i kö för att få en fast
linje räcker inte den nya växeln långt. Det
fasta nätet är rejält underdimensionerat och
det statliga bolaget har svårt att möta marknadens behov.
- Just nu är Zimbabwes ekonomi i fritt fall,
säger Patrick Cox, och det mesta är osäkert
här. Men någon gång måste det vända och då
kommer telefonmarknaden att ta ny fart.
Även vad det gäller det fasta nätet.
Johan Romare

Tätare samarbete med kunden
Att ta fram totallösningar med utgångspunkt från kundens egen affärsstrategi. Det är
målet för ett projekt, Customer Value Driven Strategy, som nu startar på TDMAsystem. En viktig pilot i detta projekt är den stora kanadensiska mobilteleoperatören
Cantel.
Det torde ha drivits ett flertal projekt på mobiltelesystemsidan på Ericsson med syfte att
skapa bättre och tätare samarbete med kunderna. Trots det visar kundintervjuer som
gjorts att Ericssons konkurrenter i många fall
uppfattas som mer kunddrivna, medan
Ericsson upplevs som ett produktdrivet och
internfokuserat företag.
- Grunden i det projekt som vi startat är
att alla ska känna till och förstå våra kunders

strategier och mål. Genom att leverera lösningar som bidrar till att kunden uppnår sina mål och strategier bättre än vad våra konkurrenter gör, kommer Ericcson att få kunder som är nöjdare och därmed kommer
återköpsfrekvensen att öka. Det kan låta som
en självklarhet, men idag arbetar vi inte på
det sättet, säger Bengt Waxberg, marknadschef på TDMA-system.
Projektet ska bland annat leda till att

kundansvariga, Key Account Managers,
mer ansvar och större befogenheter för
kunna driva affärer. Samt att funktioner
affärsenheter och produktenheter drivs
vad som är viktigt för kunderna.

får
att
på
av

Tre piloter
- Tre av våra stora kunder ställer upp som piloter, Cantel i Kanada, US West i USA och
Telmex i Mexiko, berättar Edward Nugent,
som är projektledare. Först ut av dessa är
Cantel.
- Vi har gjort intervjuer med ett flertal
chefer på Cantel och fått en bra uppfattning
om företagets strategi för framtiden, förkla-

rar Vy Nguyen på Ericsson i Kanada, där han
är chef för den enhet som arbetar med Rogers Account Group, där Cantel ingår.
Workshop med Cantel
Nu i december hålls en första workshop med
Cantel och i januari avslutas den med ytterligare två dagar.
- Direkt efter det kommer vi att börja jobba på det sätt som vi och Cantel kommit
fram till och det är då det verkliga arbetet ska
ske, tillägger Vy Nguyen.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@fme.ericsson.se
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Offerter på tre spår inför 3G
Tiden för tredje generationens
mobiltelesystem kommer alK
närmare och offertarbetet är
i full gång på affärsenheten
GSM-system. Under det
närmaste året ska ungefär
75 offerter skrivas och lämnas
in för tredje generationen. För
att klara det stora jobbet följer
man tre olika "spår".

- Just nu arbetar vi med sex parallella offerter, berättar Jonas Högberg på GSM-system där han är
ansvarig för den offertavdelning
som arbetar med 3G.
Det finns olika typer av offerter.
Den första typen är mer övergripande och brukar kallas Request
for Information (RFI). Då vill kunden fä en bild av vad företaget går
för. Oftast skickas en sådan förfrågan till många leverantörer. Den
andra typen kallas Request för
Quotation (RFQ). Då vill kunden
ha en mer detaljerad offert med
priser, leveranstider med mera.
Detta gäller allmänt, alltsä även för
tredje generationens system. Skillnaden är att det för 3G delas ut flera licenser i varje land på en gång.
Av de offerter som Jonas Högberg
och hans medarbetare arbetar fram,
är två tredjedelar svar på mer detal-

jerade offertförfrägningar, och en
tredjedel är mer allmänna förfrågningar. Förutom dessa två typer
finns det en tredje variant, där Ericsson tillsammans med den blivande
operatören skriver licensansökan.
Offertarbetet för 3G är uppdelat
på tre spår, det främsta spåret, mittenspåret och det lokala spåret eller
som de internt kallas "Front track",
"Center track" och "Local track".
Offerterna på främsta spåret gäller
ett fåtal stora operatörer och i detta

offertarbete är både system- och
produktledning mycket involverade. Tillsammans med operatören
definierar Ericsson produktportföljen och operatören har också
påverkan på design. Dessa offerter
görs alltid centralt i Kista.
Underlaget till offerterna på det
andra spåret, alltså mittenspåret
kommer från Ericssons lokalbolag
ute i världen men görs i Kista där
teknikerna översätter lokalbolagets
underlag till tekniska lösningar. I

offerten presenteras produktportföljen på ett säljande sätt och
kundfördelarna framhålls.
Enligt det tredje spåret, det lokala
spåret, är det lokalbolaget självt som
gör offerten. Den första 3G-offerten
i varje land ska dock alltid göras tillsammans med GSM-systems "Bid
Management", alltså offertgruppen
i Kista. Ute på lokalbolagen finns
idag inte tillräcklig kompetens som
behövs för att göra kvalitativa 3Gofferter och därför har ett utbild-

ningsprogram tagits fram.
- Idag är vi ett 30-tal personer
här i Kista som jobbar med offerter. I genomsnitt tar det ungefär fyra veckor att fä en offert klar, men
vi minskar tiden. Genom att vidareutveckla de redskap och verktyg
som vi har kan vi industrialisera
arbetet och klara offerterna på kortare tid, säger Jonas Högberg.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@lnie.ericsson.se

Praktiskt offertarbete sprider kunskap
För att lära sig använda de verktyg och metoder som offertenheten
tagit fram, finns nu ett utbildningsprogram för medarbetare från
lokalbolagen. Under två, tre månader är ett antal person från olika
länder på plats i Kista och skaffar sig kunskap genom att praktiskt
jobba med offerter.

Alistair Ferguson från Ericsson i
Australien och Mika Leskinen från
Ericsson i Finland är två av dem.
Tillbaka på lokalbolagen ska de sedan kunna leda arbetet med kommande offerter.
- Det har varit fullt upp. Mycket
lärorikt, men utan stress, säger
Alistair Ferguson, som arbetar

med marknadsföring på Ericsson i
Australien.
Med en tysk kollega som handledare var han så kallad Bid Manager, offertansvarig, för offerten till
det engelska företaget Energis. Under arbetet fick han nyttiga erfarenheter och använde det standardiserade arbetssättet.

- Det är viktigt att ha kundens
behov i fokus när man gör offerten
och
speciellt
gäller det för
3G, där inte alla
kunder riktigt
vet hur en investering i detta
system ska användas på bästa
sätt,
säger Alistair
Alistair Fergu- Ferguson
son.
Mika Leskinen, som arbetar med
produktmarknadsföring på Erics-

son i Finland, jobbade också med
Energis-offerten.
- Det mest
värdefulla var
kontaktnätet jag
byggde upp. Jag
har lärt mig använda verktygen
för offertarbetet
och det har jag
nytta av, nu när Mika Leskinen
jag jobbar med
offerter hemma i Finland.
Gunilla Tamm

Gemensam kundmätning förbättrar resultatet
ska ske samtidigt i alla länderna.
En databas kommer också att utvecklas, där bland annat en rapport
per kund och en per land ska finnas. På varje Ericssonbolag kommer det att finnas en medarbetare
som har ansvar bland annat för att
rätt kunder mäts och att resultaten
kommuniceras ut och följs upp.

Vad tycker kunderna om Ericsson som leverantör? För att få
svar på den frågan har tidigare både affärsenheter, marknadsenheter, lokalbolag och
även produktenheter gjort egna kundmätningar. De har
skett med olika metoder och
olika intervaller. Fran och med
nästa år ska det istället göras
en gemensam mätning för alla
länder och affärsenheter.

I den gamla telekomvärlden, där
kunderna var stora telebolag kunde man fä kundlojalitet även utan
kundtillfredsställelse, men så är det
inte längre.
- Nej inte alls, säger Jan Wäreby,
chef för marknadsområde Europa,
Mellanöstern och Afrika. Idag när
dataföretag kommer in i telekombranschen, produkterna har
öppna gränssnitt och utvecklingen
går i rasande fart är nöjda kunder
ännu viktigare än tidigare.
Gemensam ansträngning

- Ett sätt att fä in kundtillfredsställelse som ett styrmedel i organisationen är att införa en gemensam
metod. Vi mäter till exempel ledtider, leveransprecision och vinst
på samma sätt inom koncernen
och det måste vi göra även när det
gäller kundtillfredsställelse. Vi har
många globala kunder och då är
det viktigt för våra Global Account
Managers att tillsammans med
kunden gå igenom resultatet av
mätningen och att göra jämförelser. Nöjda kunder är grunden för
både lönsamhet och nya affärer, säger Jan Wäreby.

Start i januari
Ericsson inför
nu gemensamma
kundmätningar
för alla länder
och affärsenheter.
Det underlättar
för kunden, som
slipper få samma
frågor från olika
enheter inom
Ericsson.
Illustration:
Kerold Klang

Nu införs alltsä ett slutet system,
där en årlig kundmätning följs av
en analys, kommunikation till
kunden, centrala såväl som lokala
åtgärdsprogram och uppföljning
inom Ericsson
Management
System.
- Genom att
ha en årlig
kundmätning
som är gemensam för hela
koncernen får vi Marie
resultat som ger Brandvold
starkare signaler och vi slipper besvära kunderna
mer än en gäng, förklarar Marie
Brandvold, ansvarig för Global

Customer Satisfaction Survey Program, som kundmätningen kallas.
Idag kan samma kund besvara
frågor från flera häll inom Ericsson.
Denna enhetliga, ärliga mätning
införs först på segmentet Nätoperatörer och de länder där segmentet har kunder för att sedan utvidgas till hela koncernen. Första året
deltar kunder från omkring 90 länder. Segmentet Konsumentprodukter gör redan ärliga kundmätningar på 37 marknader och för att
få synergier kommer dessa att
kopplas ihop med de mätningar
som nu ska skefrånkoncernhåll.
För att kunderna ska ha möjlighet att svara anonymt kommer

kundinteryjuerna att skötas av ett
externt undersökningsföretag, Research International. Genom att
göra intervjuer på Ericssons affärsoch marknadsenheter har Research
International fått fram vad som ska
mätas hos kunderna och utifrån
det utvecklat ett frågeformulär.
-Nittio procent av frågorna är
gemensamma för alla, men det
finns också möjlighet till egna
tillägg för lokalbolagen, säger Marie Brandvold. De flesta kundintervjuer görs per telefon, på några
platser via webben och i en del länder kan det i stället vara bättre med
personliga intervjuer. Kundmätningarna genomförs av personal
från undersökningsinstitutet och

Kundinteryjuerna kommer att ske i
januari och februari år 2000. Ett
första delresultat, nämligen den
övergripande kundnöjdhetsfrågan,
kommer att presenteras i slutet av
februari. Resten av resultatredovisningen kommer att ske i slutet av
mars.
- Att vi nu ska göra en årlig gemensam kundmätning tycker jag är
mycket bra, säger Bert Nordberg,
chef för Ericsson Services. Med den
går det lätt att mäta, göra jämförelser och följa upp de åtgärder som
genomförts. Vi avlastar också kunderna jobbet med att delta i enkäter
från olika håll inom Ericsson. Dessutom är det mindre kostnader att
genomföra en enda kundmätning.
I det projektteam som Marie
Brandvold leder, ingår medarbetare från Ericsson Services. Elisabeth
Börjesson för Nord- och Sydamerika, Agnetha Fogelberg för Asien
och Stillahavsområdet samt Liselott Sivukari och Eva Hjertström
för Europa, Mellanöstern och
Afrika.
Gunilla Tamm

@ inside.ericsson.se/customer_
satisfaction/
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I Solna strax norr om Stockholm
ligger den svenska generalagenturen för BMW, Rover, Land-Rover, MC och Mini. Här står glänsande bilar i rad pä rad.
Foto: Lars Äström

Telefonkultur med kvalitet
hos BMW och Rover Sverige
Av den som säljer bilar av högsta klass förväntar sig kunderna också telefonservice av
högsta klass. Så tänkte BMW och Rover Sverige när det var dags att byta kommunikationsplattform - och valde en Ericsson-lösning levererad av systemintegratören
TietoEnator Dotcom.
I Solna strax norr om Stockholm ligger den
svenska generalagenturen för BMW, Rover,
Land-Rover, MG och Mini. Här står glänsande bilar i rad på rad, som i en medeltät trafiksituation ute på en flerfilig motorväg.
Huset delas av det svenska importbolaget
och försäljningsdivisionen för Stockholm
med omnejd. BMW och Rover Sverige har
också ett eget säljkontor i Göteborg samt 45
fristående återförsäljare spridda över landet.
Försäljningen har ökat markant under 1999.
Ungefär 6 000 BMW och 3 000 Rover/Land
Rover kommer att ha rullat ut på de svenska
vägarna innan året är slut.
I Solna jobbar 140 personer med allt från
administrativa uppgifter till mekanik och reservdelshantering. Bilar säljs, ges löpande
service, tas om hand för reparationer, och
byts in för att säljas vidare som begagnade.
Dessutom erbjuds topputrustade motorcyklar, liksom exklusiva cyklar av trampmodell.
Här finns också ett imponerande utbud av
tillbehör och imageskapande prylar.
Viktigt redskap
Hela verksamheten gär ut på att ge kundservice, inte minst per telefon. Mellan sex och
sjutusen samtal tas emot per dag.
- Telefonen är ett mycket viktigt redskap
både internt och gentemot kunder, säger
Brage Styrström som är telekomansvarig.
- Under 1998 gjorde vi en grundlig utvärdering av vår telefonkultur i samverkan med
konsultföretaget Telemanagement. Vi intervjuade alla avdelningar och funktioner och
gjorde också kvalitetsmätningar, där växeln
mer eller mindre "bombarderades" med
samtal.

- Vi kom fram till att vi kunde bli mycket
bättre.
För att kunna utnyttja ny teknik maximalt
valde BMW att lämna den gamla telekomplattformen, en Fenix 250. Den gör nu tjänst
i Malmö, där importbolaget har sin eftermarknadsavdelning och utbildar tekniker
och servicepersonal.
Next call center
Efter en omsorgsfull marknadsinventering även den i samverkan med Telemanagement
- föll valet på en avancerad kommunikationsplattform från Ericsson. Den består av
det nya serverbaserade Next call center, OneBox meddelandehantering, talsvarssystem
och DNA hänvisningssystem samt en
MD110 BC10 i botten, och trådlösa telefoner
för ungefär en tredjedel av medarbetarna.
- Vi har kortat ledtiderna, ger bättre service och upplever ökad kundtillfredställelsse.
Hänvisningssystem och talsvarstjänst hjälper
oss att lotsa kunden rätt direkt och gör oss
mer tillgängliga, och call center-möjligheten
ger en enorm avlastning för växeltelefonisten, säger Brage Styrström.
Dessutom är systemet användarvänligt,
lätt att förstå sig på och att själv anpassa och
programmera.
- Det är en trygghet att köpa ett helhetskoncept från en och samma leverantör. Vi
har medvetet gjort en framtidssatsning i det
här systemet. Det är en tung investering,
men vi är övertygade om att den kommer att
betala sig.
- Nu kan vi växa utan att stöta i taket.
MD:n ger grundläggande telefoni och övriga
system är PC-baserade. Det är en viktig fak-

tor för oss att vi enkelt kan bygga på vartefter
med ny funktionalitet. Vi är också väldigt
nöjda med TietoEnator Dotcom och även
det stöd vi fått från Ericsson Business
Systems, PRS, säger Brage Styrström.
Installationen hos BMW kan definitivt vara med och tävla om tätpositionen när det
gäller intensiva och snabbt genomförda projekt. Knappt två månader tog det från beställning till idriftsättning. Sedan den 17 maj
är systemet igång.
- Det här har varit ett både roligt och utmanande åtagande, säger Kenneth Berglund,
ansvarig säljare på TietoEnator Dotcom.
Next call center är en ny och mycket intressant produkt att jobba med.
- BMW har också valt en mycket heltäckande lösning och är vår första kund som utnyttjar styrkan av hela Ericssons erbjudande
för datorstödd telefoni. Vi ser att trenden går
mot allt mer avancerade integrerade system
med call center-funktioner. Det här är precis
den typ av kunder och affärer som vi prioriterar.
Next call center har hos BMW konfigurerats till ett antal små kundtjänster med olika

ingående nummer. Det största omfattar fem
agenter och har hand om koordinationen av
order och leveranser gentemot återförsäljarna. Andra call center är den mekaniska verkstadens servicebokning, reservdelslagret och
bokningen av plåtarbeten.
Hög kvalitet
Plåtverkstaden håller just på att utlokaliseras
till Bollmora söder om Stockholm. Tack vare
Ericssonsystemets flexibilitet kan plåtverkstadens call center enkelt flytta med.
- Hög kvalitet i kundbemötandet är en
viktig förtroendefråga för oss. Vi fortsätter
arbeta med telefonkulturen, säger Brage
Styrström. Vi ska ge personalen ett år med de
nya systemen, utan att göra några genomgripande förändringar. Sedan gör vi en ny kvalitetsmätning med samma frågeställningar
som i den förra. Utifrån de resultat vi får
fram, kommer vi att gå vidare och utveckla
vår kommunikationsplattform ytterligare.
Kari Malmström
O

www.ericsson.se/business_systems

Trädlösa telefoner
är ett mäste för
att ge bra kundservice och för
kommunikation
bäde internt och
externt tycker
Jeanette Alvinder,
en av toppsäljarna
pä BMW Sverige.

Kom med en bra idé
så rullar vi ut den.

Har du en bra idé som väntar på att bli förverkligad?
Du är inte ensam. De flesta kreativa människor har för lite tid och för
mycket att göra. Eller en känsla av att ingen ändå är intresserad.
På Business Innovation är vi intresserade. Så intresserade att vi är
villiga att ge dig allt stöd du behöver för att ta din idé hela vägen till
marknaden. Du kan till och med få bygga upp din egen verksamhet i
en "Innovation Cell".
Varför gör vi det här? Ericsson lever i en värld som förändras snabbt.
Därför behöver vi hela tiden nya idéer som kan utvecklas till morgondagens kärnverksamhet. Och vi behöver idéerna nu.

http://bi.ericsson.se

Hur går det till? Först utvärderar vi din idé.
Om den har kommersiell bärkraft kopplar vi

ihop dig med rätt människor. Vi lär dig att tänka afFärsmässigt. Du far
finansiellt stöd och hjälp att sätta samman och leda en arbetsgrupp.
Till sist lotsar vi dig förbi alla fallgropar på vägen mot marknadsintroduktion.
Av tio goda idéer lyfter kanske bara en. Men det kan vara din. Vi står
beredda med den röda mattan och ser till att det blir en lönsam afFär
för oss båda.

Business Innovation

ERICSSON

Ny
mte

raktiv

Träna utifrån
dina förutsättningar.

PERSONLIGA PROGRAM FÖR
BÄTTRE KONDITION, FÖRBRÄNNING
OCH STRESSTÅLIGHET
Med active life | HQ tar du fram ett personligt träningsprogram utifrån din egen
fysiska nivå. Träningen bygger på enkla
metoder som alla kan använda. Utifrån
dina levnadsvanor och ett fysiskt självtest
beräknas ditt aktuella hälsoläge, HQ. Här
finns också omfattande avsnitt med illustrationer om rörelseträning, fysiologi, träningsråd, kost och hälsa. Kunskapsdelen och träningsprogrammen baseras
på idrottsläkaren Pekka Kanervas forskning och erfarenhet.

Personlig.
Interaktiv.
Dynamisk.

Du fyller i data om dina levnads- och motionsvanor.
Du kan förbättra din livsprofil och hälsa interaktivt.
Du får personliga träningsprogram som uppdateras kontinuerligt.

PROGRAMDEL

KUNSKAPSDEL

Här beräknas poäng efter dina levnadsvanor och
fysiska form. De sammanfattas under rubriken
Hälsoläge = HQ

Program för rörelseövningar, muskelträning och
stretching. Omfattande information om motionens hälsoeffekter, fysiologi, teknik, träningsråd,
kost, skador och sjukdomar.

HÄLSOLÄGE = HQ
Summan av din livsprofil och din
fysiska nivå visar ditt totala hälsoläge, din hälsokvot (HQ eller
Health Quota).

+ - active life | HQ

Finns hos Ericsson Promotion Services Närbutik
på Mikrofonvägen 11 vid Telefonplan. Tel: 08-681 10 51

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

STCM

TAKE

CARE

MARKETING

www.tcm.se

AB
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Mästerstycken från Ericsson
visas på Nationalmuseum
Ericofonen intar en central
plats på Nationalmuseums
"Den moderna formen 19002000" som hade vernissage
den 8 december i Stockholm.
Här speglas konsthantverk och
design från 1917 till i dag från
både Sverige och utlandet,
med tonvikt på svensk formgivning.

Av de 800 utställda föremälen är
fem telefoner från Ericsson. Där
finns den första Ericofonen från
1954 och en från 1958. Telefonen
döptes snabbt i folkmun till
"Cobran". Vidare finns en bakelittelefon från 1931, den första högtalartelefonen i valnötsträ från
1945 och Dialog från 1961. En
uppskuren trämodell av Ericofonen drar till sig nyfikna blickar.
Den är signerad Gösta Thames,
en av männen bakom tillkomsten
av denna telefon.
"I all sin enkelhet vill Ericofonen vara ett uttryck för den dynamiska kraft, som ligger förborgad
i det talade ordet."
Dessa ord av Hugo Blomberg,
en annan förgrundsfigur bakom
Ericofonen, stod att läsa i Ericsson Review, där den nya telefonen
presenterades våren 1956. "Cob-

Robert Math son ställer ut i Kista.
Foto: Lars Åström

Y2K-konst i Kista

Ericsson finns representerat medfleratelefoner på Nationalmuseums nya designutställning. Här finns
bland annat Gösta Thames trämodell till Ericofonen, den färdiga Ericofonen frän 1958 och den första högtalartelefonen i valnötsträ från 1945.
Foto: Thord Andersson

ran" var en revolution för sin tid.
Det var världens första telefon
med alla komponenter i ett stycke
som blev en storsäljare. 2,5 miljoner Ericofoner såldes fram till
1982.
Med sitt vackra formspråk och
sin funktionella utformning

känns Ericofonen tidlös. Redan
vid lanseringen, då deflestatelefoner var tunga och svarta, fanns
den att få i sex olika färger. En
komplett "Cobra" vägde mindre
än en vanlig telefonlur.
Ofta får vi frågor till Koncernredaktionen om "Cobran" finns

att köpa. Tyvärr inte. Varför inte
ta fram en retrodesign av denna
fantastiska produkt, men med supermodernt innehåll? 125-årsjubileet år 2001 kan vara rätt tillfälle
för detta.
Thord Andersson

Datorer ger indiska flickor hopp om framtiden
Det var för knappt ett år sedan som Miodrag Racic åkte till
Calcutta i Indien med tre kompletta datorer från Ericssons datorklubb i Stockholm. Hans mål var att flickorna på ett barnhem han
besökt tidigare skulle få möjlighet att lära sig datorer och Internet.

Mot höga odds lyckades han tillsammans med flickorna och alla
som hjälpt till. Men, det krävdes
mycket arbete, engagemang och
en stor vilja att bidra till en bättre
värld.
- Jag vill dela med mig av det
lilla jag kan. Jag tänkte på hur jag
kunde göra nytta med min kunskap om datorer. Det här är mitt
bidrag för att ge dessa flickor en
bättre chans i livet, säger Miodrag
Racic.

KÖTE RAT

Flickorna
kan inte så
mycket engelska och hade
innan Miodrag kom dit
aldrig sett en
dator. Efter 33
dagars under- Miodrag Racic
visning har de
publicerat sidor på webben.
- Det behövs mycket mer tid
men vi har kommit en bit på vä-

FIRMA ERIC & SON
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gen. Trots att jag jobbat länge som
lärare här i Sverige har jag aldrig
träffat på mer hängivna och tacksamma studenter än flickorna på
"Hemmet för underbemedlade
barn" i Calcutta.
DatorernafickMiodragfrånen
datorklubb på Ericsson. Frakten,
flygbiljetten och sin tid ställde han
upp med själv. Han hoppas att
snart kunna åka tillbaka och fortsätta det arbete han påbörjat.
För fyra år sedan var Miodrag i
Indien på semester och blev gripen
av den fruktansvärda misären i
Calcutta. Han kände direkt att han
måste göra något för att hjälpa till.
- Eftersom jag kan en del om

datorer och har jobbat som lärare
kändes den här lösningen naturlig. Med baskunskaper om datorer kan dessa flickor fl ett jobb
och slippa ett liv i fattigdom.
Miodrag vände sig till Ericsson
för att få hjälp med datorer, eftersom han under sin utbildning
praktiserat på Ericsson Utvecklings AB.
Patrik Linden
patrik.linden@lme.ericsson.se

£ i Se resultatet av Miodrags arbete i Calcutta på webben:
www.orpheus.nu
E-post: Calcutta2000@orpheus.nu

>• "Inför Y2K och andra bilder" var
temat på en konstutställning på Ericsson Radio Systems i Kista i början av
december. Robert Mathson heter
konstnären och till vardags arbetar han
med bygga-nät tjänster på Ericsson
Services i Sundbyberg.
Robert började måla för sju år sedan
och det var första gången han ställde ut
sina tavlor, i både olja, akvarell och
monotypi, en tryckmetod för unika
bilder.
- Som före detta IS/IT-chef är millennieskiftet ett område som intresserar mig. Förhoppningsvis kommer det
inte att gå så illa som på tavlan till höger, säger han.

.*

Många talanger
i Kumlafabriken
>• Att de som jobbar i Kumlafabriken
är bra på att göra mobiltelefoner, det
vet vi redan. En utställning som nyligen
avslutades visar att de är bra på hantverk också. 30 av de 3 000 anställda i
Kumla deltog i en hantverksutställning
som pågått sedan början av oktober.
- Jag visste att det fanns många talanger bland de som jobbar hos oss,
och tänkte att det borde vi visa upp, säger Birgit Grönqwist som jobbar på
Kumlafabrikens informationsavdelning. Hon är initiativtagare till utställningen.
Spridningen på utställarna var stor.
Allt från traditionell konst till träsnideri, hemgjord träskofiol till sömnad.
Titti Arnesén tillhör de mest udda
utställarna. Med hjälp av spillmaterial
från packningsavdelningen har hon
sytt en praktfull brudklänning.
Johan Kohls
gör mobiltelefoner på jobbet men pä
fritiden är det
båtar som
gäller. Med
detta verk
deltog han på
Kumlafabrikens hantverksutställning.

'•tor-

Titti Arnesén visar upp resultatet av
mänga timmars arbete. Materialet till
brudklänningen kommer från spillbitar från packavdelningen på Kumlafabriken.
Foto: Birgit Grönqwist
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Nr. 2 1 , 16 december, 1999
Ericsson, HF/LME/DI,
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
solveig.sjolund@lme.ericsson.se If you change addresses while in
Sweden, kindly send us your new (and your old) address.
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PA GANG
31 december och hela nyårshelgen jobbar 10 000
Ericssöner- och döttrar runt om i världen för att se
till att Ericsson passerar millennieskiftet utan problem.
5 januari kommer Kontakten ut med ett specialnummer o m millennieskiftet
28 januari presenteras Ericssons preliminära resultat
för helåret 1999.
SEDAN SIST
Ericsson och Visa har inlett ett samarbete för att
ta fram smarta och säkra betallösningar över Internet. Lösningarna baseras på WAP- och Bluetoothteknik.

lAMIQlts Di; TELEPHONES DR Is\ SOQÖÉ L M . W S S O N & O
A ST P E T E R S B U R G .

På TelecomCity Prize, den svenska IT-elitens svar på
Oscarsgalan, fick mobiltelefongurun och Bluetoothkännaren Nils Rydbeck det första stora TelecomCity
priset Nils Rydbeck är Ericssons utvecklingschef på
segmentet Konsumentprodukter.
Intresset är stort för Ericssons fastigheter som ska säljas. Indikativa bud ska lämnas in i dagarna.
PA NYA JOBB
Ton aan de Stegge, ansvarig för Ericsson i Nederländerna, lämnar Ericsson i december för en ny tjänst
som VD för Telfort. Leo de Hoon tar över posten som
chef för Ericsson i Nederländerna.
Från och med första december ansvarar Jan CampFrån telefonen Taxen och Ericofonen till mobiltelefoner i olika format och mp3-spelare. Ericsson har under hela seklet levererat telefoner och telesystem efter tidens behov och mode. Men själv avgick Lars-Magnus frän VD-posten för exakt 100 år
sedan.

bell för marknadsenhet Bangladesh. Han ersätter
Ivar Lunde som skall börja jobba på Ericsson i NorgeRoland Cuillou har utsetts till chef för Ericsson i

Från telefonen Taxen och koordinarväljare till mobiltelefoner
och talande kylskåp. Sett i backspegeln är Ericssons utveckling
de senaste hundra åren imponerande. Kontakten har gjort några
% nedslag i företagets 1900-talshistoria.

Nigeria. John-Erik Vesterlund lämnar posten och återvänder till Ericsson I Sverige.

Ett sekel av telefoni
T

vå världskrig, en revolution och en
börskrasch hör till de prövningar
som Ericsson genomgått under
1900-talet.
.-• i
Ericsson insåg tidigt vikten av att etablera sig utanför lilla Sveriges gränser.
Därför öppnades snart kontor och fabriker i bland annat New York, Paris och
Ryssland. Ryska revolutionen 1917 ledde
dock till att Ericssons fabrik i S:t Petersburg nationaliserades. Inte ett öre betalades i ersättning. Den ryska marknaden var
därmed stängd för Ericsson i många år.

f

Sålde till ITT
Kreugerkraschen höll på att bli företagets
undergång. 1930 tog Kreuger och Toll
över aktiemajoriteten i företaget. Aret
därpå sålde de sin röstmajoritet till amerikanska International Telephone & Telegraph Corporation (ITT), som raskt omvandlade köpet till ett lån mot vilket
Kreuger och Toll satte Ericssonaktier
som säkerhet. Kreugers självmord 1932
ledde till en allvarlig likviditetskris för
företaget. Styrelsen blev tvungen att ge
sig ut på tiggarstråt till både svenska och
utländska banker. Förlusten uppgick till
23 miljoner kronor. En ändring i bolagsordningen ledde dessutom till ökad rösträtt för utländska ägare. ITT ägde då 34
procent av rösträtterna i bolaget.
I början av 40-talet hade Ericsson växt

ur sina lokaler i Stockholms innerstad
och flyttade ut till Hägersten söder om
stan. Under andra världskriget låg Ericsson lågt. Tillverkningen exploderade däremot efter krigsslutet, då efterfrågan på
telefonutrustning var stor. Under detta
årtionde instiftade Ericsson i Sverige
även Guldmedaljen för lång och trogen
tjänst. Guldmedaljfesten är fortfarande
en stor händelse för många anställda.
50-talet såg inte bara den första integrerade kretsen födas, Ericofonen, i folkmun
kallad Cobran, såg också dagens ljus. Förmodligen är den Ericssons största designframgång genom tiderna, T28 får ursäkta.
1960 skrevs det sista kapitlet i historien
om Ericsson och ITT, då ett konsortium
lett av Marcus Wallenberg köpte tillbaka
amerikanarnas röstandelar.
På 70-talet gjorde det första mikrochipet entré och Ericssons storsäljare var
AXE-växeln. Saudiarabien var en stor
kund. 1979 lanserades också företagsväxeln MD110 för första gången.
Företaget med tre korvar
Uttrycket "Ericsson tre korvar" myntades i och med att koncernens nya logotype med det stiliserade E:t introducerades 1981. Med Harry Hotline som frontfigur började satsningen på mobiltelesystem. Det gav resultat. I mitten av 80-talet
hade Ericsson 45 procent av världsmark-

naden för mobiltelefonsystem. Yuppienailen blev ett begrepp.
På 90-talet drog racet om världens
minsta mobiltelefon igång. Tre gånger
lyckades Ericsson vara först med att vara
minst. T28 är det senaste exemplet. 1996
kunde en stolt Lars Ramqvist presentera
Ericsson som den största telekomleverantören i världen.
Höga krav på leveranser
Avregleringen har pågått under hela 90talet. En mängd nya operatörer har dykt
upp på marknaden, operatörer som ställer
höga krav på snabba leveranser. Utförsäljning av fabriker till externa leverantörer, så
kallad outsourcing, har blivit vardag.
ATM-växeln AXD301 gjorde entré
1998 och tredje generationens mobiltelesystem är här för att stanna. Millenniets
sista år har kännetecknats av stigande
och sjunkande aktiekurser. För att ytterligare öka dramatiken avsattes Ericssons
nytillträdde VD Sven-Christer Nilsson av
styrelsen i juli i år.
Idag är Ericsson en av världens ledande
telekomleverantörer med över 100 000
anställda i mer än 140 länder. Inte illa
jobbat av en verkstad som började med
en trampsvarv i ett gårdshus i Stockholm.
Lotta Muth
lotta.muth 3lme.encsson.se

4** V 4 é V 4 4 *
Vid en extra bolagsstämma den nionde september
1997 godkändes ett förslag om ett konvertibelprogram. Konvertibelperioden sträcker sig fram till den
30 maj 2003. Undrar du något om konvertiblerna
kan du titta på http://inside.ericsson.se/
convertibles

WSEW

• Här firmer du aktuella
lediga tjänster inom Ericsson. Tjänsterna utannonseras också i Rekryt, varifrån
dessa annonser är hämtade. Rekryt hittar du på webben under
http://rekryt.ericsson.se
• Nästa JobbNytt kommer:
27 januari år 2000.

UPPDATERAD 6 DEC
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om du vill utvecklas i en spännande miljö där det
händer mycket Endast internt Ericsson.

ADMINISTRATION

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Sekreterare
Business Unit New and Special Business Operations
tillhör affärssegmentet Operator och har till uppgift
att identifiera och utveckla nya affärsaktiviteter som
inte har naturlig tillhörighet i något annat BU eller
PU.

Kontakta: Barbro Wincent, 08-764 32 06,
barbro.wincent@era.ericsson.se, Liljana Sundberg,
08-757 24 59, liljana.sundberg@era.ericsson.se. Ansökan: Business Unit Sekreterare till BNSO, Ericsson
Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164
80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

• Vi söker nu en kvalificerad sekreterare som ska assistera vår enhetschef och hans närmaste medarbetare. I rollen ingår också att fungera som koordinatör
och sammanhållande länk för hela avdelningen. Dina arbetsuppgifter omfattar även telefonpassning,
möten, rese och besöksplanering, bokning av konferenser och seminarier m.m.

Fixed Radio Access är en affärsenhet med 350 anställda inom New and Special Business Operations
(BNSO). Av dessa är vi 75 personer som arbetar på
Esplanaden 3Ci Sundbyberg.

VI erbjuder dig ett omväxlande arbete i en dynamisk miljö.
För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel
och utåtriktad, kunna arbeta självständigt och prioritera.
Du har erfarenhet som sekreterare, kunskap om
Ericsson och behärskar MS-Office paketet. Goda
kunskaper i engelska är ett krav. Hör av dig till oss

• Vi söker nu en sekreterare till chefen för enheten
Fixed Radio Access. Du är utåtriktad, arbetar självständigt och har en inställning att service är en självklarhet Du ingår i ledningsgruppen som består av 7
personer. Du skriver mötesprotokoll, förbereder underlag, arrangerar möten, beställer resor/skriver reseräkningar, är tidrapportör, granskar fakturor, passar

Sekreterare

chefens telefon, är kontakten på kontoret när chefen
reser, ansvarar för maskinrummet och kontorsförrådet Du är även medlem i User Board som är ett användarforum inom IS/IT-frågor.
Du har naturligtvis ett nära samarbete med enhetens två övriga sekreterare. Vi använder ESOE. Goda
kunskaper i engelska samt ett uppbyggt kontaktnät
och kännedom om rutiner inom Ericsson är viktigt
Endast internt Ericsson.

support och koordinering av sourcing och supply
över hela världen. Nu söker vi en ny Sekreterare till
vår globala inköpsdirektör.

Kontakta: Lena Skärdin, 08-75 707 68, lena.skardin@era.ericsson.se, Kjell-Gunnar Königsson, 08-40
479 46, kjell-gunnar.konigsson@era.ericsson.se. Ansökan: SEKRETERARE KYS, Ericsson Radio Systems
AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

För att trivas hos oss måste Du vara mål- och serviceinriktad, flexibel, självgående och initiativrik samt
ha en bra samarbetsförmåga. Du har minst ett par
års erfarenhet av kvalificerat sekreterararbete. Du gillar att arbeta i ett högt tempo och Du är intresserad
av att utvecklas i en snabb och dynamisk värld. VI arbetar i en internationell miljö med många externa
kontakter varför Du måste kunna kommunicera på
engelska i tal och skrift Du behärskar Office-paketet
och har möjlighet att resa.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Sekreterare
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar,
marknadsför och säljer mobiltelefoner över hela
världen. Den globala inköpsorganisationen inom
Segmentet Consumer Products i Kista arbetar med

• Huvudarbetsuppgifterna består av: Sekreterare till
VP Sourdng. Sekreterare i styrgruppen för SC/I. Samordnare av personalfrågor inom avd och i styrgruppen. Administrativ backup i Quality & Supplier Development Ansvarig och initiativtagare i nätverket för
sekreterare i styrgruppen på global nivå.

Kontakta: Helena Weinefalk, 08-764 17 10. Ansökan: Sekreterare, Sourcing/Suppfy, Ericsson Mobile
Communications AB, KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg,
164 80 STOCKHOLM,
gunn.sahlberg@ecs.ericsson.se.

Wanted!
Managers @ Datacom
At the Datacom department of the Ericsson Network
Core Products we are responsible for the development of
Data Communication Platforms, Regional Processors,
and their support systems. Our work is State-of-the-art
in the processor area, both software and hardware. We
aim towards increased openness and flexibility in our
products. We are now developing a hardware based
forwarding for a routers in 3G Mobile system, S1Pbased network servers and users services prototyping.

We need more managers!
Our organisation is based on product responsible
departments and a number of competence centres,
which supply our product areas with knowledge
and resources for the development of marketleading products. To enhance the strength of our
competence centres, we now plan to appoint
managers in the following areas:
We are looking for managers in the datacom
area and also have opportunities in the OS and
development environment. We also have
opportunities within the router area. Your will
lead part of the router software and hardware
development that will be used in the 2,5G and
3G mobile system.

Qualifications:
• Your background is within the Datacom area,
Real Time Operating System and/or Software
Development Environment, where you have relevant education and several years work experience.
• You have documented experience of leading
people.
• You have the ability to combine both
strategic and operational leadership.
• You act both from a technical- and business
oriented perspective.

E-mail: Johan.Sjoblom@ericsson.com
Please send your application to:
E-mail: Birgitta.friis@uab.ericsson.se
Ericsson Utvecklings AB
Birgitta Friis
Human Resources
Box 1505
125 25 Älvsjö
Sweden

We belive in an international world, where
creativity, quality and responsibility are natural
values. Our world consists of international cooperation and cross-border networking.
If you are interested, please contact:
Pär Karlsson
Tel: + 46 8 727 56 89
E-mail: par.karlsson@uab.ericsson.se
Anders Caspar
Tel: +46 8 727 38 44
E-mail: anders.caspar@ericsson.com
Johan Sjöblom
Tel: +46 8 727 3470

Make yourself heard.
ERICSSON
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Secretary
AM/D Customer Business Development is looking
for a qualified secretary to work within a dynamic
team to support our customers. You shold have several years of experience as a secretary and be familiar with MS Word, Excel, PowerPoint and Internet
• Other duties besides normal routine work 'involve' handle correspondence, take minutes of meetings, make travel arrangements etc We are working
on a global base, so we need a person who has
good knowledge in english, both spoken written and
with the ability to create good relations.
You should also be a team player, be able to work
independently, possess initiative and have the ability
to work with many tasks simultaneously.
Contact: Peter Bergenhag, 08-757 02 56, peter.bergenhag@era.ericsson.se. Application: Secretary Customer Business Developm., Ericsson Radio
Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
AB. STOCKHOLM

Administratör/Sekreterare
Office Efficiency är en avdelning på ca 35 personer
som arbetar inom utbildning, coaching och applikationsutveckling.
Vi finns idag etablerade i Västberga och i Kista.
Din placering blir i Västberga.

• VI söker nu Dig som vill vara vår administratör och
sekreterare. Arbetet kommer bland annat att omfatta
vår fakturering, leverantörsfakturor samt vår interna
administration t ex reseräkningar, personalmeddelande m m.
Du kommer också att få avlasta vår chef, Kenneth
Andersson, bl a med en del rapportframtagningar.
Du som söker denna tjänst bör kunna Office97 paketet
Du bör också ha en del ekonomisk kunskap. Arbetet är omväxlande och fartfyllt Tjänsten skall tillsättas
omgående så senast den 21 december vill vi ha din
ansökan.
Kontakta: Gunilla Nensén, 08-568 632 42. Ansökan:
Administratör/Sekreterare Office Efficiency recruitment@edtericsson.se.

JOBBNYTT
Du kommer att ingå i ett team som globalt arbetar
med att utveckla och stödja konceptet enligt riktlinjer i vår service strategi. Du har globalt ansvara för
underhäll/uppdatering av Service Point applikationen samt stödja andra avdelningar inom Ericsson i
underhåll och introduktion av nya produkter. Vidare
kommer Du ta fram statistik uppgifter samt sprida information till våra kunder. I arbetsuppgifterna ingår
även att administrera vår interna information på intranet
Vi söker Dig som har allmänna kunskaper i SQL
databas hantering samt är van att arbeta i web baserade applikationer och med HTML dokument Du ska
kunna arbeta i projekt och leda arbetet i mindre
grupper med att hålla innehållet i applikationen
uppdaterat och tillförlitligt Vidare kommer du att
medverka i fram tagningen av processer för att göra
lokala anpassningar i Service Point och därmed stödja kund specifika produkter. Dokumentation sker på
engelska, vilket vi förutsätter att Du behärskar flytande i tal och skrift
Kontakta: Johan Anicic, 046-23 23 45. Ansökan: Administratör-Service Point (vikariat), Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Handläggare
till kundtjänst
LVZ är kompetenscentrum för switch implementation
inom BMOG. LVZ är en del av Service Area Unit
(SAU) som ansvarar för den totala lönsamheten inom switch implementation inom BMOG. Vi ansvarar
för metoder och hjälpmedel för samtliga switch produkter och arbetar inom TTM och TTC
• Vi söker ersättare för en person som övergår till
annan enhet Du kommer att arbeta med handläggningen av order och helpdesk ärenden från våra interna kunder. Arbetet med order innebär även att utföra kostnadskalkyler för Implementationstjänster.
Vi tror att Du bör vara en utåtriktad person som
har lätt för att samarbeta och kommunicera med
andra människor. Att Du har erfarenhet av administrativt arbete som ekonomi, orderhantering. Erfarenhet av AXE Implementation gör Dig extra väl lämpad
för arbetsuppgiften.
Kontakta: Kent Löfström, +46 8 404 85 60,
kentlofstrom@era.ericsson.se. Ansökan: HANDLÄGGARE TILL KUNDTJÄNST, Ericsson Radio Systems AB,
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Administration of SAP R/3
SAP Application Management Center SAM TRAINING To our new unit SAM Training, we are looking
for a person to build up and handle our administrative support
• You will work with: services towards customers
(different students), choose and handle a course administrative system, administration of training activities, course planning, close contacts with regional
training centers in Dallas and Kuala Lumpur, support
product owners within SAM Training.
You need to have: high social competence, good
Ericsson knowledge, good skills in English, good
skills in Microsoft Office. Welcome with your application by December 15, at the latest
Contact: Britt-Marie Swärd, +46 8 568 616 81 or
+46 70 526 31 22. Application: Administration of
SAP R/3 training, recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Administratör Service Point
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen.
Funktionen Global Customer Services har genomgått stora förändringar den senaste tiden. vi har introducerat ett pä mobiltelefonmarknaden världsledande och helt unikt koncept för att ge support åt
våra kunder och reparera våra mobiltelefoner. Konceptet bygger på ett starkt decentraliserat ansvar
som med hjälp av www-baserad informationsteknik
ger våra kunder både snabb och lättillgänglig service. Konceptet är helt integrerat i marknadsföringen
av våra mobiltelefoner. Global Customer Servkes
ansvarar för service och support för våra produkter
globalt

• Funktionen Product Management inom Global
Customer Services ansvara för underhåll och vidareutveckling av våra globalt definierade Service Koncept Till funktionen söker vi en global Administratör
av Ericsson Service Point Application.

darden D-AMPS/AMPS. Idag är nästan hälften av
världens mobiltelefonabonnenter kopplade till DAMPS/AMPS system.

inom Ericsson Research med ca 250 personer i
Kista. Här konsolideras också den världsomspännande forskningsverksamheten.

• Vi behöver förstärka vår enhet med en administrativ/analytisk person som skall stödja management
främst vid Licensförtiandlingar. Dina uppgifter blir att
sammanställa och analysera information och fakta
om konkurrerande företag. Du ansvarar även för underhåll av vår Patentdatabas och kordinerar aktiviteter för uppbyggnad av Ericssons Patent portfölj.

• Arbetet som sektionssekreterare inom ERA/T/NI
är varierande och innebär till stor del att stödja sektionen, som består av ca 20 personer, med olika administrativa uppgifter. Arbetet består huvudsakligen
av telefonpassning, göra resebokningar samt reseräkningar, ordna konferenser, administrera inköp och
fakturor samt ta hand om nyanställda och examensarbetare inom sektionen.

I arbetsuppgifterna ingår även utskrift av brev, protokoll och rapporter, sammanställning av statistik, rese- och konferensbokning samt sedvanliga administrativa uppgifter.
Arbetet innehåller en hel del interntionella kontakter med korrespondens på engelska, så du bör ha
mycket goda språkkunskaper.
Det är ett intressant och omväxlande arbete som
ställer krav på ordningssinne, flexibilitet och samarbetsförmåga. Du skall vara van vid ett relativt högt
arbetstempo.
VI söker dig som har gymnasieutbildning, eventuellt eftergymnasial utbildning samt några års arbetslivserfarenhet
Kontakta: Ulrica Hallgren, 08-757 59 03, maria.nilsson@era.ericsson.se, Kasim Affalahi, 08-404 45 48,
kasim.alfalahi@era.ericsson.se. Ansökan: Portfolio
Management Assistant, Ericsson Radio Systems AB,
AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm,
elisabetgrahl@era.ericsson.se.

• • • ^ • • • • • • • 1

Wireless LAN Systems is a Product Unit developing
and promoting the Ericsson WLAN offer across segments. The WLAN market is a new and rapidly
growing market addressing the need to make highspeed datacom mobile and flexible. We are developing the future WLAN solutions according to the HiperLAN2 standard. In addition we presently offer
sourced WLAN solutions in combination with our
own security and mobility features. The WLAN technology already today offer flexible use of your Mobile PC in the office, selected public areas as well as in
the home. We are located in Sundbyberg and are
part oftheBU Enterprise Systems.

• Wireless LAN Systems consists of PU Management, Product Management, Product Marketing Management and R * D. The PU WLAN Systems has been growing and we need now an additional secretary. The job will encompass ordinary secretarial task
like writing minutes, document management, travel
and conference arrangements, expense reports, time
reporting etc.
As we are working in a ven/ international environment and with many employees from different
countries good command of English is a must as it is
also used as a working language. Additional language skill is a merit Good knowledge of PC and MS Office is desirable. You should be a driving and independent responsible person. Cultural awareness and
flexibility are additional qualities.

Sekretare
• VI behöver en sekreterare för att hålla i trådarna
hos oss. Vi arbetar direkt mot operatörerna vilket är
både roligt och utvecklande. Du hjälper till med offerter, kundbesök, korrespondens, information och
administration bl.a. av resor, dokument, reseräkningar och tidrapportering. Du är assistent/sekreterare åt
sektions- och/eller avdelningschefen och fungerar
som koordinatör och sammanhållande länk.
Du har stor förmåga att arbeta snabbt och självständigt och tycker om att ge service och vara engagerad i många saker samtidigt Du är drivande, har
ordningssinne, är flexibel och positiv. Du är datavan
och har Ericsson-erfarenhet Du har minst gymnasiekompetens och sekreterarutbildning och har erfarenhet som sekreterare inom marknadsföring. Du skriver och talar felfritt engelska och svenska, och gärna
något mer språk.
vi söker dig som vill vara med i ert ambitiöst 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 kommer
att trivas här i Sundbyberg.
Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 87 74,
per.wistrand@era.ericsson.se, Anita Malmström-Wallner, +46 8 404 24 29, anita.malmstromwallner@era.ericsson.se. Ansökan: Sekretare-Marknad, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164 80 Stockholm,
pirjo.hautala@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. MARIEVIK

Product Unit Sekreterare
Residential Communication Services är en ny enhet
inom Ericsson Radio Systems/ New and Special Business Operations. Enheten är riktad mot att bygga
ffertjänstlösningar för hemmet fastighetsbolag och
lokalområdet
• VI behöver nu förstärka vår enhet med en kvalificerad sekreterare. Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och består av att ansvara för det administrativa flödet ekonomisk uppföljning, rese och besöksplanering, framtagning av presentationsmaterial m
m. VI erbjuder dig ett omväxlande arbete i en dynamisk miljö.
För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel
och utåtriktad, kunna arbeta självständigt och prioritera. Du har erfarenhet som sekreterare, kunskap om
Ericsson och behärskar MS-Office paketet Goda
kunskaper i engelska är ett krav. Hör av dig till oss
om du vill utvecklas i en spännande miljö där det
händer mycket Endast internt Ericsson.

Contact: Anna-Lena Askenbom, 08-404 39 64, Anna-Lena Askenbom@era.ericsson.se. Application:
Secretary-Wireless LAN Systems, Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

Kontakta: Yvonne Lindgren, 08-719 99 95, yvonne.m.lindgren@era.ericsson.se, Liljana Sundberg, 08757 24 59, liljana.sundberg@era.ericsson.se. Ansökan: Product Unit Sekreterare, Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Portfolio
Management Assistant
Affärsenheten TDMA Systems (BMOA) utvecklar och
säljer mobila kommunikationslösningar inom stan-

Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare och är initiativrik och kreativ. Du bör
också ha goda kunskaper i engelska, vara lätt att samarbeta med samt ha goda kunskaper i Office-paket e t Det är bra om Du tycker om att arbeta där det ofta händer mycket på en gång.
Kontakta: Carl-Gunnar Perntz, 08-508 780 96, carlgunnar.perntz@era.ericsson.se. Ansökan: Sektionssekreterare, Ericsson Radio Systems AB,
ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamnsgatan 23,
164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.encsson.se.

ERICSSON INFOTECH AB, KARLSTAD

Utbildningssamordnare
Ericsson Infotech AB med ca 550 anställda år ett
produkt- och utvecklingsbolag inom telekommunikationsområdet Verksamheten är expansiv och internationellt präglad.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Secretary Wireless LAN Systems

KONTAKTEN NR 21 1999

Sektionssekreterare
Ericsson Research är en Corporate Unit med ansvar
för all forskningsverksamhet inom Ericsson. Worldwide är vi drygt 600 personer. ERA/T är huvudenheten

• Till vår avdelning Human Resources söker vi nu en
Utbildningssamordnare. Inom Human Resources har
en ny funktion bildats med ansvar för att fånga upp,
samordna och vidareutveckla relevant utbildning inom företaget
Som utbildningssamordnare kommer du att ansvara för behovsinventering och upphandling av utbildning. Även vidareutveckling av funktionens metoder och arbetssätt ingår inom ansvarsområdet Till
din hjälp har du ett Webbaserat administrativt verktyg "OnCourse" och visst övrigt administrativt stöd.
Du kommer således att arbeta med hela processen
från behovsinventering till utvärdering.
Rollen ställer stora krav på din förmåga att arbeta
självständigt Du bör vara utåtriktad, målmedveten
samt prestigelös och ha lätt att knyta kontakter. Våra
värderingar; att vara kundorienterad, ha helhetssyn,
att utveckling sker genom förändringar samt att ha
en positiv människosyn, är förhållningssätt som Du
delar och kan stå för.
Kontakta: Agneta Agnemyr, 054-29 42 5 1 ,
AgnetaAgnemyr@ein.ericsson.se, Mikael Olofsson,
054-29 46 28, Mikael.Olofsson@ein.ericsson.se. Ansökan: Utbildningssamordnare, Ericsson Infotech AB,
KS/EIN/H Agneta Agnemyr, Box 1038, 651 15 Karlstad, Agneta7Vgnemyr@ein.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Försäljnings/Order-/
Inköpsadministratör
Vi är en enhet inom Ericsson IT Services som arbetar
med drift och förvaltning av datatjänster. Exempel
på tjänster är Unix-servrar, WEB-hotell, Datobaser,
Fileservicedrift Applikationsdrift mm. Vi tecknar avtal
på våra tjänster tillsammans med de olika säljorganisationema inom koncernen.
• W behöver nu akut förstärkning med administrativa, försäljningsinriktade och ekonomiska arbetsuppgifter. Beskrivning av tjänsten Du ska vara kontaktperson gentemot säljorganisationen, se till att fakturering sker enligt avtalen (nya avtal läggs upp, ändringar blir gjorda samt borrtag sker) och enligt den
faktiska produktionsstarten, lägga upp rutiner för
teknikerna så att de vet vilket avtal som är knutet till
vilken hårdvara, följa upp att alla tjänster, knutna till
serverparken, har ett avtal. Tillsammans med ekonom, ta fram månadsvisa rapporter över faktureringsläget Många aktiviteter sker mot vårt SAP R/3
baserade ekonomisystem varför erfarenheter från
detta är en tydlig merit
Eftersom tjänsten innebär att Du fungerar som
spindeln i nätet' så är goda sociala färdigheter ett
krav.
Erfarenhet av ekonomisk redovisning är också ett
krav. För tjänsten krävs också att Du har goda administrativa färdigheter med en bra känsla för struktur
och ordning.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är
en merit
Kontakta: Mats Alexandersson, 08-568 611 72, Marita Ortstam, 08-568 619 57. Ansökan: Försäljnings/Order-/Inköpsadministratörrecruitment@edtericsson.se.

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

Financiai

Processes

&

Applications

Vi ansvarar för att utveckla, implementera och förfina globala, standardiserade
finansiella processer med tillhörande applikationsstöd inom Ericsson-koncernen.
För att klara av detta behöver vi en Processutvecklare, som uppskattar att
jobba i projektform.
Mer information;
Gun Schulte, 0 8 - 4 0 4 7 5 4 2

Accounts

gun.schulteeesg.eiicsson.se

Receivable

Mer information:

Accounts

tommy.bergdahieesg.ericsson.se

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 kompetensutvecklingen. 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.rotheesg.ericsson.se

General

Accounting

Vi är navet i redovisningen och ansvariga för de centrala ekonomisystemen. Korrekt
information för månads-, kvartals- och årsbokslut levereras av oss.
Till General Accounting söker vi kvalificerade Redovisningsekonomer som
vill arbeta med löpande redovisning och medverka i boksluten. Då vår verksamhet
förändras och utvecklas kontinuerligt behövs din medverkan även i våra
förbättringsprojekt.
Mer information:
Anders Plscator, 0 8 - 5 0 8 7 8 7 9 2

Accounting

Mer information:

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, som kan ansvara för det löpande arbetet med kundfordringar,
förskott, remburser och krediter.
Tommy Bergdahl, 0 8 - 5 0 8 7 8 7 5 5

Travel

Varje arbetsdag är tusentals Ericsson-medarbetare på väg med flyg någonstans 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 granskning,
registrering och bokföring av reseräkningar. Ett jobb, som ger ett brett kontaktnät
med anställda över hela koncernen.

anders.piscatoreesg.ericsson.se

Treasury
Ericsson är ett av de stora företagen i världen - och ett av de mest internationella.
Våra valuta- och kassaflöden är mycket omfattande med stora transaktionsvolymer
i de flesta av världens valutor. Det är vår utmaning inom Treasury; professionell
hantering av pengar!
Vi behöver flera Medarbetare för hantering av terminskontrakt, valutaredovisning och analys av valutaflöden. Men också för handläggning av leverantörsbetalningar, kontoanalyser, bokföring mm.

Pär Borg, 0 8 - 7 5 7 0 1 5 4

Statutory

par.borgeesg.ericsson.se

& Tax

Vi ansvarar för årsredovisningar, deklarationer, skattefrågor samt sociala kostnadsfrågor. Du ansvarar för beräkning, uppföljning och analys av sociala kostnader med
tyngdpunkt på hantering av pensioner.
En Ekonom med gedigna kunskaper och analytisk förmåga är vad vi söker för att sköta kontakten, dels med externa instanser (såsom SPP/PRI), dels med
berörda avdelningar inom Ericsson.
Mer information:
Göran Ekström, 08-508 78 816 goran.ekstromeesg.ericsson.se

Information

Development

& 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 flöden mot både interna och
externa parter. Det gäller både filöverföringar enligt den internationella EDIFACTstandarden och andra format. Vi arbetar också med vidareutveckling av interna
applikationer såsom SAP Fl/3. Arbetet sker ofta i projektform.
Vi behöver nu en effektiv Dataintresserad ekonom med arbetslivserfarenhet
från ekonomi, inköp eller logistik. En bred och god kunskap om affärsprocesser
är viktig.
Mer information:
Monika Nordlund. 0 8 - 7 6 4 17 9 0

monika.nordlundeesg.ericsson.se

Nu anar du vad vi håller pä med här uppe pé 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, 0 8 - 4 0 4 2 6 5 8 . Om
du redan bestämt dig, år det bara att skicka ansökan till Ericsson Shared
Services AB, Human Resources, Ingrid Elmer, 1 7 2 8 1 Stockholm.
Välkommen!

Ericsson Shared Services AB

Mer information:
Roso Marie Söderberg, 08-757 0 2 2 6 rose-marie.soderberg@esg.ericsson.se
Christer Gedda, 0 8 - 5 0 8 78 839 christer.gedda@esg.ericsson.se

ERICSSON
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Datorsupport
ERA/LR utvecklar radiobasstationer för GSM och har
ca 1000 anställda. LRB/D Datorsupport sköter den
lokala supporten i Unix- och PC-miljö för alla användare inom KI/ERA/LR.
• Vi söker nya medarbetare som ska hjälpa oss att
utveckla och administrera datormiljön. Områden där
vi behöver förstärkning är: Unix (Sun Solaris system
adm). NT (system adm i lab-miljö). Webteknik (administration av web-servers).De vi söker ska ha några års eftergymnasial utbildning inom IS/IT (gärna civilingenjör eller motsvarande) och flerårig erfarenhet
av serverdrift programmering eller liknande. För webservertjänsten gäller erfarenhet av webadministration, grafisk layout samt helst kunskap om databaser.
Personliga egenskaper som vi sätter värde pé är
initiativförmåga och kreativitet, ansvarskänsla samt
naturligtvis förmåga att skapa goda relationer till våra
datoranvändare. Datorsupportgruppen består av ca
12 personer, som arbetar med Unix och PC för utveckling och verifiering, PC/Unix-integration, en del
applikationer, datornätet, samt webservers och databaser. VI är också beställare gentemot Ericsson Data
(BCS/BCT) av vårt driftavtal för kontors-PC (ESOE)
och vår helpdesk. VI ser nu även att LR börjar spridas
geografiskt vilket kommer att kräva nya lösningar för
att tillgodose våra partners behov.

Kontakta: Stefan Kvist 08-764 12 71,
stefan.kvist@era.ericsson.se, Johanna Ros, personal,
08-585 338 74. Ansökan: Datorsupport-CSM radiobasstationr, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Competence Manager ESOE
The Personal Efficiency Service area within Ericsson
IT Services (BCT) is responsible for the PC environment os well as all e-mail systems within the Ericsson group. Amongst other products, we're responsible for ESOE, ESCP/Exchange, PC Domain, Domino
platforms and others.
• We are now looking for a Competence manager
for the challenging task of managing our ESOE competence group, a group that together with people in
Dallas is responsible for development maintenance
and support of the ESOE product A responsibility
which obviously is a very challenging one.
As a Competence manager, reporting to the Service Area manager, you will be a member of the Service Area management team, where we expect you to
make a strong contribution in the overall management of the Service Area. The competence group
consists of approx. 25 persons with similar technical
competence profiles. You will have full personnel responsibility for a team of skilled resources and manage your own profit center within the Service Area.
As such you will have responsibility for developing,
rewarding people and assigning tasks to your staff in
response to demands from our Service Area product
managers.
You will also be responsible for recruiting new
staff, both permanent and consultants, where needed. You will be involved in resource planning on a
worldwide basis with your colleagues in Stockholm,
Dallas and Kuala Lumpur, ensuring we develop and
use our worldwide resources in the most effective
way.
You are interested in people's development and
competence management and have a basic knowledge of software-development concepts, ideally gained through previous experience of managing a
team of developers and or project managers. You
will also be able to show Good Ericsson knowledge.
Fluency in English. Excellent interpersonnel skills.
Good commercial skills and business understanding.
Welcome wfth your application by December 17 at
the latest
Contact: Kjell Wallin, Service Area Manager, + 4 6 8
568 625 08 or +46 70 526 25 08. Application: Competence Manager ESOE/Kjell Wallin.
recruitment® edtericsson.se.

JOBBNYTT
gemensam information inom Ericsson. Vår produktportfölj består av ca 30 olika produkter som används av ungefär 40 000 Ericssonanvändare utspridda i 130 olika länder. Inom vår enhet ansvarar
vi för: applikationssupport (PICS heldpesk)utbildning (PI Training). CBS, Corporate Basic Standards.
Implementation support Marknadsföring.
• VI söker dig som har kunskap om hantering av
produkt- och/eller dokumentinformation inom Ericsson och vill vara med och bygga upp och påverka utformningen av vår verksamhetvil! arbeta med support och utbildningerfarenhet av Unix och Windows
NT, känner till Documentum och/eller liknande dokumenthanteringssystem, vill jobba med test av applikationer, har goda kunskaper i engelska, tycker om
att samarbeta med andra människor och är intresserad av att hjälpa andra, är stresstålig, flexibel, ansvarsfull, service-minded' och glad, tar egna initiativ,
trivs med att ha 'många bollar i luften'. Du kan själv
påverka inriktningen på ditt arbete genom att kombinera arbetet med support med andra uppgifter t ex
test utbildning eller annat projektarbete.
VI håller på att etablera denna supportverksamhet
och hoppas inom ett halvår ha en väl fungerande
verksamhet mot 3000 användare på Ericssonbolag
worldwide. I takt med att användarna ökar, kommer
vi även att utöka vår verksamhet samt att globalises
den till att även utnyttja våra syskonorganisationer i
Dallas, USA och Kuala Lumpur, Malaysia. VI har ett
nära samarbete med produktägare och systemansvariga samt utvecklarna av applikationerna. Se även
vår hemsida http://pih.ericsson.se/ och en presentation av EDM på
http://pih.ericsson.se/london/edm/london.html Intresserad? Välkommen med din ansökan på engelska senast 21 december 1999.
Kontakta: Nora Woodward, 08-726 34 80, Asa Lind,
08-721 66 20. Ansökan: Applikationssupport
EDM/Nora Woodward, recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Systemingenjör - Nätverk
• Till IS/IT-enheten i Lund söker vi en medarbetare
till vår IT-infrastrukturgrupp. Gruppen ansvarar för
drift och support av det lokala nätverket och servertjänster. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer
att vara konfigurering, felsökning, administration
samt vidareutveckling av våra tjänster. Arbetet sker i
en snabb expanderande miljö inom ett ständigt föränderligt område och ger Dig många utvecklingsmöjligheter.
Du bör ha erfarenhet och goda kunskaper om administration av TCP/IP baserade nätverk med både
UNIX och NT klienter. Det är meriterande om Du har
kunskaper om ATM och/eller telefoni. Vidare har Du
förmåga att arbeta självständigt såväl som i olika
team samt har en hög servicenivå.
Kontakta: Mercedes Vidal Lobato, 046 19 34 26,
mercedes.vidal-lobato@ecs.ericsson.se, Peter Persson, 046 19 36 61, peter.persson@ecs.ericsson.se.
Ansökan: Systemingenjör - Nätverk, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

System utveckla re/
Systemarkitekt
Inom området PDM/EDM startar vi nu upp ett nytt
kompetensområde 'Extended POM'. Initialt är vår
uppgift att utveckla en ny gemensam POM (Product
Data Management) plattform som i samverkan med
våra nuvarande PDM-system (PRIM, CASK etc) ytterligare skall förbättra PDM-stödet för Ericsson-koncernen. Vi har också ansvaret för ett antal befintliga
PDM-plattformar, baserade på Metaphase, som successivt skall förenas i den nya, gemensamma plattformen. Fokus är till stor del på olika produktutvecklingsprojekt men viskall även kunna ge förbättrat
stöd bil andra processer.

• Då området är under uppstart söker vi Dig med
vilja och intresse att bryta ny mark och vara med och
bygga upp ett väl fungerande team. Grundkraven är
att Du har initiativförmåga, hanterar engelska i såväl
tal som skrift samt är en lagspelare. Vi söker nu flera
medarbetare med inriktning mot arkitektur- och infrastrukturfrågor.

Applikationssupport

Du bör ha kunskap/erfarenheter inom några av
områdena: Objektorienterad analys och design, gärna m.h.a. Rationals produkter. Datamodeliering. Java
OracleC/C++UNIX och NTDatabas- och systemadministration

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 förkortning för Product Data Management/Enterprise Document Management Vi erbjuder stöd
för snabb global hantering av produkt- S företags-

Erfarenheter inom PDM-området och produktutvecklingsprocessen är en stor tillgång liksom erfarenhet av Metaphase eller annan PDM-produkt Har Du
dessutom erfarenhet av att arbeta inom Ericssonkoncernen, är Du en ännu större tillgång för oss. Arbetsplatsen är belägen i Kista, norr om Stockholm.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Välkommen med Din ansökan senast 14 januari
2000.
Kontakta: Mona Filander Westerlund, 08 726 29 17.
Ansökan: Systemutvecklare/Systemarkitekt - Extended PDM. recruitment@edtericsson.se.

Systemutvecklare/
Analys och Design
• Då området är under uppstart söker vi Dig med
vilja och intresse att bryta ny mark och vara med och
bygga upp ett väl fungerande team. Grundkraven är
att Du har initiativförmåga, hanterar engelska i såväl
tal som skrift samt är en lagspelare. VI söker nu flera
medarbetare med inriktning mot analys och design,
modellering och användargränssnitt
Du bör ha kunskap/erfarenheter inom några av
områdena: Objektorienterad analys och design, gärna m.h.a. Rationals produkter. Design och utveckling
av användargränssnitt Web-baserad utveckling. Erfarenheter inom PDM-området och produktutvecklingsprocessen är en stor tillgång liksom erfarenhet av
Metaphase eller annan PDM-produkt
Har Du dessutom erfarenhet av att arbeta inom
Ericsson-koncernen, är Du en ännu större tillgång för
oss. Arbetsplatsen är belägen i Kista, norr om Stockholm. Välkommen med din ansökan senast 14 januari 2000.
Kontakta: Mona Filander Westerlund, 08 726 29 17.
Ansökan: Systemutvecklare/Analys och Design.
recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

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

• VI behöver förstärkningar till vårt OS/390, USSteam. VI söker dig som har arbetat med installation
och underhåll av basoperativsystemet USS och programprodukter. God kunskap i REXX programmering
ser vi också som nödvändigt TCP/IP- och WEB-kunskaper är meriterande. Du är en serviceinriktad problemlösare som är intresserad av att hjälpa andra.
Du har en ambition att kontinuerligt arbeta med
ständiga förbättringar. Välkommen med din ansökan
senast den 15 december 1999.
Kontakta: Jeanette Sporre, Competence Manager,
08-568 626 94 eller 070-526 26 94. Ansökan:
OS/390, USS-tekniker. recruitment@edtericsson.se.

ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
AB, STOCKHOLM

ChefTTM
Att utveckla programvara på ett effektivt sätt blir allt
viktigare i det kontinuerliga arbetet att uppfylla mål
som kortare ledtider och högre kvalitet Vi arbetar
med att hjälpa utvecklingsprojekt att nyttja de senaste metoderna och verktygen på ett effektivt sätt,
vi har bl a kompetens inom Rationals Unified Process. Exempel på vad vi erbjuder våra kunder: Business coaching. Vi stöttar verksamheten med analys
av utvecklingsmetodik. Vi designar förslag till metoder och verktyg för att förbättra utvecklingsprocesserna. Personal coaching. Vi deltar aktivt i utvecklingsprojekt och stöttar utvecklingsprojektet i användandet av metoder och verktyg. Du kan läsa mer
om vår verksamhet pä http://bcs.ericsson.Se/s/t/

• Som chef kommer du att ha ansvaret för enhetens
planering, tjänsteutbud, budgetering, ledning och arbetsfördelning. En viktig uppgift för dig blir även att
motivera och vidareutveckla medarbetarna. Du har
tidigare erfarenhet av ledarskap. Du kommer att ha
mycket kontakter med utvecklingsorganisationer varför erfarenhet från utveckling av produkter är en
förutsättning.
Som person är du utåtriktad, initiativrik, analytisk
och har lätt för att kommunicera. Du har ett drivande
arbetssätt och kan motivera och entusiasmera dina
medarbetare samt har lätt för att se helheten. Om du
kan förena glädjen med att arbeta med människor
och förmågan att driva en målinriktad konsultverksamhet så kan vi erbjuda en tjänst som kan utveckla
dig både som person och inom yrket
• : Märet Ström, +46 8 508 783 94, Ansökan: Chef TTM/Märet Ström. recruitment@edtericsson.se.

KONTAKTEN NR 21 1999

ERICSSON BUSINESS CONSULTING AB,
STOCKHOLM

Object Orienterad Designer
• VIII Du arbeta med den senaste tekniken? Vår sektion arbetar med utveckling av nya tekniska lösningar inom området produktinformation & Design. Projektteamet EUPSE, som är en del av sektionen, arbetar med en webb-applikation i Java för Produktinformation (PRIM). Webb-adressen till ELIPSE hemsida
är; http://projectelipse.eric5son.se
Vi följer Rationals utvecklingsprocess och använder verktygen: Rational RoseVisual Café 3.0SWING
Visual Source Safe. VI har fått beställningar på nya
webb-applikationer och behöver därför bli fler. Dina
personliga egenskaper är: Samarbetsförmåga. Ansvarsfull. Leveransförmåga. Kvalitetesmedveten. Nyfiken. VI söker: En erfaren Object Orienterad Designer.
Ditt huvudansvar kommet att ligga i arbete med vår
arkitektur 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 ägna åt programmering. Du har
minst två års erfarenhet av UML och 0 0 metoder.
Kännedom om Design Patterns är en merit

Kontakta: Mikael Hellgren (projektledare), 08 726
31 78, Fredrik Ejhed (systemarkitekt), 08 721 68 62.
Ansökan: Object Orienterad Designer
recruitment@edtericsson.se.

EKONOMI

ERICSSON SHARED SERVICES AB,
HALLONBERGEN
Ericsson Shared Services AB (ESC) har skapats för
att tillgodose affärsstödjande Qänster i vid bemärkelse till Ericssons bolag och enheter i Sverige. Ekonomienheterna och inköp inom EBC, ECS, ERA och
ETX har redan förts samman i det nya bolaget och
ESC kommer att bygga ut för fler enheter. Genom att
samla kompetens ska ESC förenkla och effektivisera
koncernens ekonomiska rutiner. Beträffande administrativa tjänster inom personalområdet (HR) och
andra allmänna tjänster (General Services) pågår
utredningar. Verksamheten är placerad i Hallonbergen för att såsmåningom placeras i Sundbyberg och
omfattar 400 anställda. Nu etablerar vi Ericsson
Shared Services AB och söker en ny chef för
kundreskontra.

Processutvecklare
• Financial Processes & Applications ansvarar för att
utveckla och implemented standardiserade finansiella processer med tillhörande applikationsstöd inom Ericsson. VI ansvarar också för utveckling och förvaltning av koncerngemensamma finansiella modeller och applikationer vilka f n är Ericssons Chart of
Accounts (EcoA), Common Financial Model (CFM),
nettingsystemet PARI och WebBILL Enheten består f
n av 8 personer.
Vi söker nu en kvalificerad medarbetare som dels
skall utveckla och förvalta PARI applikationen (payment and reconcilliation/information) och WebBILL
(fakturapresentatör), dels skall delta i arbetet med
att utveckla och implementera finansiella processer.
Du är civilekonom eller har motsvarande kompetens erhållen genom några års arbetslivserfarenhet i
någon ekonomroll med intresse och erfarenhet av
att hantera databaser och förvaltning av system. Du
skall ha mycket goda kunskaper i engelska språket
goda kunskaper i MS-Officepaktet och Internet/Intranet men också gärna kunskaper i MS Project och
kännedom om PROPS arbetsmetodik.
Erfarenhet från
controller/redovisningsarbete/systemförvaltning inom Ericssons organisation är meriterande. De viktigaste personliga egenskaperna hos Dig är att Du är
utåtriktad, lätt kan kommunicera och vidareförmedia
Dina kunskaper, analytisk, drivande och tycker det är
kul att jobba i ett dynamiskt gäng.
Kontakta: Gun Schulte, 08-404 75 42, gun.schulte@esg.ericsson.se, Jan-Olof Segerfeldt 08-757 57
54, jan-olof.segerfeldt@esg.ericsson.se. Ansökan:
Processutvecklare, Ericsson Shared Services AB, JanOlof Segerfeldt HA/ESG/H, 172 81 STOCKHOLM

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Corporate Sourcing is looking for

Alliance Development
Specialists
An alliance is a strategic Ericsson-supplier relationship that involves a shared commitment to deliver
solutions and services and thereby create a mutual
competitive advantage. An alliance is often referred
to as a 'virtual company" because it involves the
joint strategic objectives, common business plan-

fighters unite!
Do you want to help throw off the chains that hold the corporate world down?
T h e n join Ericsson Virtual Office! We're on the front line of developing the m e a n s to
liberate tomorrow's office. We're tearing d o w n walls and replacing t h e m with limitless
connectivity a n d i n f o r m a t i o n access. A n d o u r m o v e m e n t needs a few more beating
hearts and daring souls.
Join up! On our force, you'll have to be a responsible and result-oriented team player and
experience from global collaboration is an advantage. You must be proficient in English
and able to engage in national and international travel.
Support Manager

Customer Support Manager

You'll have total responsibility for product support within Mobile Office.
In close collaboration with Product and Project Managers, you'll plan,
run and oversee all support activities, including Customer Support and
Technical Support.

Your responsibilities will be, in collaboration with Product and Project
Managers, to prepare, plan, initiate and manage the customer support
of Mobile Office software projects.

You have a Master of Science in Engineering with a minimum of 4 years
experience as a Support Manager, preferably with software products.
Your goal orientation, in combination with prioritization, negotiation
and organizational skills, makes you a recognized leader.
For more information, contact Christer Freander;
christer.freander@era.ericsson.se

Technical Support Manager
Your responsibilities will be, in collaboration with Product and Project
Managers, to prepare, plan, initiate and manage the technical support
of Mobile Office software projects.
Your job will include ascertaining customer support requirements
and the preparation of a product service plan that reflects our support
policy. Other areas of responsibility will be coordinating service
logistics, beta/pilot/field testing, input to technical design reviews and
technical information and sales training.
You have a minimum of 3 years experience as a technical support
engineer, preferably with software products.
Fore more information, contact Christer Freander;
christer.freander@era.ericsson.se

Your job will include ascertaining customer support requirements
and agreeing upon service level agreements with customer support
organizations as well as for product maintenance with Product
Managers. You'll manage preparations for customer support,
establish lab and test facilities, participate in beta/pilot/field trials
and benchmark product performance.
You have a minimum of 3 years experience as product support
engineer, preferably with software products.
Fore more information, contact Christer Freander;
christer.freander@era.ericsson.se

Project Manager
You'll have total responsibility for one or several product projects,
including sub-projects at several designcenters. In collaboration with
Product Managers it will be your task to make sure that we completely
reach our project objectives, on time.
You have a Master of Science in Engineering with a minimum of 4 years
experience of leading projects, preferably within the software
area. Your negotiation and social skills are of the caliber that
make you a strong leader.
Fore more information, contact Göran Norlin;
aoran.norlin@era.ericsson.se

Ericsson Radio Systems AB, Wireless Internet Applications, SE-164 80 Stockholm, Sweden
www.ericsson.com/evo
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ning, shared risks and profits, ability to climb the value chain etcoftwo separate companies. To ensure
the success of an alliance, a fully deployed infrastructure is required in both companies.

rationens mobiltelefonsystem: UMTS. Denna nya
världsstandard bygger på WCDMA radioteknologi
och ATM transmission. Produktenheten är placerad i
Kista, Stockholm.

• To develop such infrastructures we must secure
the competencies of more people with a broad
knowledge and experience of industrial relationships
and business development The persons we are looking for should have experience within one or more
of the following fields: New Product Introduction
process (NPI process), TK/total cost analyses, Design
process, Design for manufacturabiiity/ testability, Order/forecast process. Supply/logistics.

• Vi söker en inköpschef till enheten Sourcing Components. Du kommer att ha inköpsansvar över allt
material till WCDMA-kretskort, vilket omfattar både
elektronik, elektromekanik, mekanik och mönsterkort Som chef kommer du att leda och utveckla
verksamheten.Du kommer att ingå i en ung och
nytänkande ledningsgrupp för WRN Sourcing. VI sätter stort värde i att du är en drivande och karismatisk
ledare. Du skall kunna entusiasmera och coacha en
inköpsorganisation bestående av duktiga och viljestarka affärsmän/-kvinnor. Samtidigt skall du ha förmågan att styra leverantörer i den riktning vi vill.

An alliance development specialist is part of an alliance managment team whose responsibility is to
serve a "virtual company" by establishing and maintaining unified processes, working methods and ITsupport This is also done by initiating, managing
and monitoring improvement programs and by supporting specific sourcing projects with a high degree
of pioneering content
Contact: Bo Westerberg, Bo.westerbergé Ime.ericsson.se, +46 8 585 340 92, Patrik Knutsson,
Patrikknutsson@etxericsson.se, +46 8 585 303 22.
Application: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/DSP/SH Charlotta Åkerström, 164 80 Stockholm.

Det är önskvärt att du har några års erfarenhet av
framgångsrikt arbete som inköpschef. Grundläggande är att du har ett analytiskt affärssinne och stor erfarenhet av förhandlingar. Arbetet innefattar ett nära
samarbete med våra utvecklingsenheter, varför det
är meriterande med övergripande kunskaper inom
elektronikutveckling och tillverkningsprocesser.
Kontakta: Lars Norden, 08-404 92 01, lars.o.norden@era.ericsson.se. Ansökan: Inköpschef Ref nr
R/H1374, Ericsson Radio Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Corporate Program
Manager
Corporate Sourcing is an organization continuously
growing in importance. We are a Business oriented
unit with responsibility for strategies and policies for
Ericsson Sourcing world wide. We consist of people
with different expertise working together in a creative and open environment with a lot of room for own
initiatives. Corporate Sourcing is working towards
the common goal of making Ericsson one major
player in the Telecoms worid.

• We are looking for a Corporate Program Manager
(CPM) to have the global responsibility for one or several prefered suppliers. The CPM shall be the spokesman for Ericsson within the scope of the collaboration as well as the primary contact with the
You report to the RAM Director of CEM (Contract
Electronic Manufacturing). To qualify for this job you
must be experienced within sourcing related areas
and you probably have a technical or economic MSc
or BSc degree. We also want you to have a highly
developed business understanding, visionary thinking, good communication skills and high social
competence.
Contact: Patrik Knutsson, +46 8 585 30322,
patrik.knutson@etx.ericsson.se. Application: Corporate Program Manager, Corporate Sourcing, Ericsson
Radio Systems AB, KI/ERA/DSP/SH Charlotta Åkerström, 164 80 Stockholm,
charlotta.akerstrom@era.ericssson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Inköpare
Ericsson Research är en Corporate Unit med ansvar
för all forskningsverksamhet inom Ericsson. Worldwide är vi drygt 600 personer. ERA/T är huvudenheten
inom Ericsson Research med ca 250 personer i
Kista. Här konsolideras också den världsomspännande forskningsverksamheten.
• Vi behöver nu en erfaren Inköpare till ERA/T/E-Du
kommer i första hand att ansvara för inköp av PC
och Unix (hård- och mjukvara). ERA/Ts datormiljö
består av både kontorsmaskiner och labutrustning.
Inköpsarbetet omfattar allt från offertförfrågningar
och produktutvärderingar bil leveranskontroll. Dessutom skall Du kunna hantera installationsbeställningar, licenser, reklamationer, service, fakturor och bistå
vid inventeringar.
För detta krävs god produktkännedom, goda kunskaper i engelska, erfarenhet av inköpssystemet CAP
och OfficepaketetDu skall vara mycket flexibel, klara
av att ha många bollar i luften samtidigt och vara
servkeminded. En fördel är om Du har ett stort teknikintresse som gör att Du gillar att ligga steget före i
utvecklingen.
Kontakta: Elisabeth Emow-Patay, 08-757 32 71, elisabeth.e-patay@era.ericsson.se. Ansökan: Inköpare,
Ericsson Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth
Sandström, Torshamnsgatan 23, 164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Inköpschef
Produktenheten Wideband Radio Networks (WRN)
utvecklar nya system och produkter för tredje gene-

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategiska
inköpare inom WCDMA
Produktenheten Wideband Radio Networks utvecklar nya system och produkter för tredje generationens mobihelefonisystem UMTS. Denna nya världsstandard bygger på WCDMA radioteknologi och ATM
transmission. Produktenheten är placerad i Kista,
Stockholm. Vi söker starka affärsmän/-kvinnor som
vill arbeta med internationell upphandling.
• Då inköpsverksamheten inom WCDMA expanderar, behöver vi utöka vår organisation med strategiska inköpare inom nedanstående områden. Som strategisk inköpare kommer du att driva kommersiella
strategier och affärer mot leverantörer 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 logistikupplägg.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning,
marknadsföring 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 förändringsvilja. Vi förutsätter att du är
intresserad av teknik och har en akademisk examen,
företrädesvis civilingenjörs-, civilekonoms- eller juristexamen.
Resor ingår i arbetet eftersom våra leverantörer,
utvecklingsenheter och produktionsanläggningar
finns utspridda över hela världen. Den internationella miljön kräver att du behärskar engelska flytande i
tal och skrift
• Mikroelektronik, Ref nr: R/H1362. Produktansvar: Strategisk kiselbaserad elektronik. Kontakta:
Lars Norden.
• Mekanik / Elmekanik till kretskort. Ref nr:
R/H1363. Produktansvar: Kraftmoduler, kortfronter,
skärmkåpor. Kontakta: Fredrik Larsson.
• Mekanik / Elmekanik till noder, Ref nr:
R/H1364. Produktansvar: Mekaniska/elektromekaniska skåpsystem, Box-build. Kontakta: Fredrik Larsson.
• Site-material, Ref nr: R/H1365. Produktansvar:
Installationsmaterial, antenner/TMA, feeders,
transmission, BBS. Kontakta Petter Hjertström.
• Mjukvara, Ref nr: R/H1366. Produktansvar:
Mjukvara till Cello-plattformen (OS, middleware, SWtools etc). Kontakta: Petter Hjertström.
• Tjänster, Ref nr: R/H1367. Produktansvar: Supply
Unit distribution, implementation, end of life, repair,
SW Node Assembly. Kontakta: Petter Hjertström.
Kontakta: Lars Norden, Ref nr 1362,070-656 18 95,
lars.o.norden@era.ericsson.se, Fredrik Larsson, Ref nr
1363-1364, 070-371 76 22, fredrik.larsson@era.ericsson.se, Petter Hjertström, Ref nr 1365-1367, 08-757
37 32, 070-549 94 47, petter.hjertstrom@era.ericsson.se. Ansökan: Strategiska inköpare inom WCDMA
Märk med respektive REF NR, Ericsson Radio
Systems AB, ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80
STOCKHOLM, ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Strategisk inköpare
till Supply
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksamma inom radioaccess system för trädlös telefoni, basstationer, antennära produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nät-

verk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi år idag cirka 1400 anställda.Inom Ericsson är
RSA känt som ett okonventionellt men resuhatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det "omöjliga", det som ingen
förut gjort Vi säger om oss själva att vi är ffyhänta,
snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för det vi gör.
• VI söker nu strategiska inköpare för arbete i utvecklingprojekt Du kommer att arbeta med en global leverantörsmarknad. 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 är ett krav.
Som person är du initiativrik, driftig och en visionär. Du har förmåga att analysera och därefter agera.
Du har även lätt för att kommunicera och samarbeta
med andra.
Kontakta: Arne Holmberg, 08-757 5883, Anna-Greta
Eriksson, personal, 08-404 5369. Ansökan: Strategisk
inköpare till Supply, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA

Strategisk inköpare
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsförprodukter för Telekommunikation såsom
strömförsörjningsutrustningar och -system, klimatsystem samt energiövervakningssystem och energirelaterade tjänster.
• Till vår enhet Sourcing & Support söker vi två Strategiska inköpare med följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Ansvara för att genomföra leverantörsmarknadsanalyser, göra leverantörsbedömningar och
kontinuerligt genomföra leverantörsutvärderingar
samt återkoppla resultatet till leverantören och tillsammans med denne ta fram och följa upp förbättringsåtgärder. Driva interna samarbetsgrupper med
representanter från konstruktion, produktledning,
produktion, etc samt dito med leverantörer i syfte att
erhålla långsiktiga och bestående förbättringar inom
sitt eget ansvarsområde. Genomföra årliga 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 R3 eller Eliza. Du bör ha goda kunskaper 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 Ekman, 08-721 67 34, Anders.Ekman@eka.ericsson.se, John Gustafsson (Personal),
John.Gustafsson@eka.ericsson.se. Ansökan:
KK99089 Strategisk inköpare, Ericsson Components
AB, Energy Systems KK/EKA/K/P Kristin Engh,
Kungens Kurva, Cv.Energy@eka.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

Affärsman/kvinna inom
extern teknikförsörjning
Ericsson Utvecklings AB har i Ericssons nya organisation ansvar för gemensamma maskin och programvaruplattformar och vi ser fram emot ett expansivt skede. Framöver kommer vi att än mer integrera externa produkter och på allt högre integrationsnivåer.
• VI behöver därför förstärka vår verksamhet inom
extern teknikförsörjning för områdena programvara,
maskinvara och komponenter. Vår enhet har kommersiellt totalansvar för såväl upphandling och industrialisering av extern teknik i våra utvecklingsprojekt som för produkternas hela livscykel. I arbetet ingår, utöver arbete för våra produktenheter i utvecklingsprojekt att samverka med produktionsenheter
och övriga Ericssons produktenheters inköpsfunktioner samt med företagsgemensamma funktioner både inom inköp och teknik.
Vi söker Dig som arbetar med eller har erfarenhet
av inköp, försäljning och/eller produktledning och
ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av att
svara för affärsrelationer med med leverantörer på
en internationell marknad.W värdesätter de personliga egenskaper som behövs för att skapa och vidmakthålla långvariga och framåtsyftande relationer
mellan oss och våra samarbetspartners på leverantörsmarknaden. Arbetet innebär stora möjligheter att
utveckla Din kompetens och Ditt affärsintresse samtidigt som Du får goda insikter inom framkanten av
de teknikområden vi verkar inom.
Kontakta: Ylva Carlheimer, 08-727 31 92, ytva.carlheimer@uab.ericsson.se, Stellan Wikström, 08-727
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38 74, stellan.wikstrom@uab.ericsson.se. Ansökan:
Affärsman/kvinna INKÖP, Ericsson Utvecklings AB,
Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö,
birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Senior Kvalitetsingenjör
• Vi söker en kvalitetsingenjör med gedigen mekanik (el. elektronik) bakgrund och ett stort kvalitetstekniskt kunnande. Du kommer att arbeta med kvalitetssäkring/styrning av leverantörer, produktionsprocesser och produkter innefattande såväl kvalitetsteknik (TQM, ISO 9000, riskanalys, kapabilitetsstudier,
processtyrning), som bedömning av logistik, miljöledning och produktionskapacitet
Arbetet är inriktat på helhetssyn och långsiktighet
gentemot leverantörerna. Din erfarenhet gör också
att Du kan stödja och vägleda våra mindre erfarna
kvalitetsingenjörer i de mer tekniska frågorna på mekanikområdet Du kommer att vara den drivande
kraften inom strategisk inköp för att säkerställa att
Ericssons egenkonstruktioner blir producerbara i
höga volymer i våra leverantörers, ofta nya, produktionsprocesser. Här betyder produktions- och/eller
utvecklingsinriktad erfarenhet naturligtvis mycket
Samtliga våra leverantörer, som finns över hela
världen och har olika storlek och tekniknivå, alltifrån
mindre familjeföretag till multinationella koncerner,
ska kvalitetssäkras. Detta kommer att ställa stora personliga krav på Dig som medarbetare i vårt team. Arbetet innebär att Du kommer att resa mycket i tjänsten, både inom och utanför Europa.
Du har en akademisk examen, troligen som civilingenjör, gärna med påbyggnad i kvalitetsteknik.
Praktisk erfarenhet inom ovanstående områden är
meriterande. VI förutsätter att Du behärskar engelska
både i tal och skrift Har Du dessutom kunskaper i
andra språk är detta meriterande.
Kontakta: Mikael Martinsson, 046-19 49 49, mikael.martinsson@ecs.ericsson.se, Nicklas Jonsson,
046-19 30 83, nicklas.jonsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Senior Kvalitetsingenjör, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategiska Inköpare
Product Unit Base Transceiver Stations CSM Systems
har det totala ansvaret för basstationer baserade på
CSM standard. Globalt sett är CSM det i särklass
snabbast växande mobiltelefonisystemelEricsson är
alltsedan starten den marknadsledande leverantören. Vi inom strategiskt inköp ansvarar för den kommersiella upphandlingen såväl under utvecklingsarbete som under löpande produktion. Tillverkningen
sker främst i Europa och Asien. Våra leverantörer är
globalt verksamma.

• Är du utåtriktad och har initiativförmåga, drivkraft,
helhetssyn och affärssinne? Då är du välkommen att
arbeta tillsammans med oss som strategisk inköpare
inom något av områdena: Contract Electronic Manufacturing. Elektronik. Elektromekanik. Gjutningar.
I arbetet ingår bla att, i enlighet med GSM Systems
fastlagda strategier, utveckla relationer och affärsprocesser med våra utvalda leverantörer inom de ovan
nämnda områdena. Vidare kommer du att deltaga i
nya utvecklingsprojekt samt driva egna projekt syftande till optimering av vår supply struktur.
VI vänder oss främst till dig som har en examen på
högskolenivå och/eller erfarenhet av supptyfrågor,
logistik, marknadsföring eller inköp. Goda kunskaper
i engelska i såväl tal som skrift är ett krav. Eftersom
arbetet innebär nära kontakter med såväl produktledning, design, leverantörer som andra supplyorganisationer lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta och din sociala kompetens. Låter detta intressant? Sök hos oss! Vi kan erbjuda dig ett spännande och utmanande arbete i en dynamisk och stimulerande miljö, med stora möjligheter till vidareutveckling.

Kontakta: Kjell Dahlblom, Elektronik, Elektromekanik, Gjutningar, 08-7573855, 0705614339, kjell.dahlblom@era.ericsson.se, Nicklas Mååg, Contract,
Electronic Manufacturing, 08-7571644, 0703722788, nicklas.maag@era.ericsson.se. Ansökan:
Strategiska Inköpare, Ericsson Radio Systems AB,
LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Internkommunikatör
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Erics-

son Radio access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät Vår internkommunikatör för produktionsenheten övergår till en annan tjänst inom bolaget varför vi nu söker en ersättare.
• Dina arbetsuppgifter som kommunikatör blir i huvudsak att: Skriva artiklar till vår interna tidning Signalen som ges ut med åtta nummer per år. Ansvara
för produktionsenhetens del av intranätet, vilket innebär både att producera sidor och att ansvara för
strukturen och innehållet Leda guideverksamheten
inom produktionsenheten, vilket innebär att driva
möten, uppdatera och skapa presentationsmaterial
samt utveckla verksamheten. Producera nyhetsblad
vid behov, vilket innebär såväl fotografering som skrivande och redigering.
Utveckla den strategiska kommunikationen och
vara ett stöd i kommunikationsfrågor. Du har stora
möjligheter att utveckla din nya tjänst
Vi söker dig som har erfarenhet av skrivande och
fotografering.
Har du relevant informationsutbildning är detta en
merit.
Du är noggrann, drivande, har en god språklig förmåga i såväl svenska som engelska samt har lätt att
samarbeta med olika personalkategorier. Program
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som du främst kommer att arbeta med är Adobe
Photoshop, Quark X Press/Pagemaker, SiteBuilder
och Officepaketet
Kontakta: Mats Cederberg, 08-757 20 93, mats.cederberg@rsa.ericsson.se, Ulrika Ericsson, 08-585 318
78, ulrika.eric5son@rsa.ericsson.se, Kerstin Cyllner,
personal, 08-404 24 60. Ansökan: Internkommunikatör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm,
jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM

Communication
• Suitable education: Academic degree, preferably
in communications or journalism. Technical supplement is an advantage. Relevant experience from other companies and EHPT:
Experience from being responsible for a web site
and project management experience. Responsibilities and authorities: The person will have the overall
(content and quality) responsible of the EHPT Internal web.

The person will also be project manager for different productivity improvement projects. The person
shall co-ordinate the work of all unit-editors within
EHPT. The latest techniques will be used to secure
an open information flow within the company. Personal characteristics required: Communications
skills, good technical understanding artistic as well
as journalistic sense, project management experience. Opportunity: The job is both challenging and developing in many senses. EHPT is a high-growth
knowledge based company with offices all over the
world.
This makes our Internal web is a very important
meeting point for all employees. The job position
will be a temporary job with start from mid of January to April 2001. There is though, opportunity to have
the position prolonged.
Contact: Sara Mellbin, 08-685 21 06, sara.mellbin@ehptcom. Application: hg71, Ericsson HewlettPackard Telecommunications AB, hg/ehs/fp, 112 78
Stockholm, ehsjob@ehpt.com.

KVALITET

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA

Kvalitetsingenjör
Module Production & Sourcing Quality S Preparation
Inom Module Production & Sourcing arbetar vi med
montering och test av fiberoptiska moduler samt RF
moduler.
Vi hanterar hela flödet från chipmontering, modulmontering och test till leverans av färdiga produkter. Sourcingverksamheten är en ständigt växande verksamhet där vi arbetar med tillverkning både i
Sverige och i Fjärran Östern.
• Tycker Du det är viktigt att hålla löften och stimulerande att ha ett brett ansvarsområde då passar Du
bra som kvalitetsingenjör på vår enhet Vi är i en
kraftig expansion och vårt mål är att bli en World
Class Production Unit
Det ställer stora krav på en effektiv kvalitetsstyrning och kvalitetsuppföljning. Som kvalitetsingenjör
kommer Du att ansvara för att skapa, upprätthålla
och ständigt förbättra kvalitetsstyrningssystemet för
enheten enligt ISO krav både i teori och praktik.

Cool Stuff in The Future Homes
E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B , Kista
The Business Unit Home Communications is a newcomer within the Business Segment Consumer
Products.
We are active in the product areas Home Cordless
Products, Multi Media Terminals and Home Access
Products. The research and development units for
Cordless Multimedia Products and Cable Modem
Products explore our technical possibilities to provide
state-of-the-art tools for home communication.
At Multi Media Terminals we are developing new
consumer products for the home. Our focus is wireless terminals to be used for e-mail, Internet-browsing,
telephony, streaming audio/video etc. Since we are a
fairly new organization and under rapid expansion
there is a large freedom for people with initiatives to
take on responsibility and contentiously drive speed
and change.
We are searching for new players to join a creative
and positive team that over the next years will develop
a new and for Ericsson very important market.

Manager,
Product Management

Project Manager
for new
want to

product
and the

We want you to have experience as Product Manager.
You are result oriented, entrepreneurial and act proactively and with speed. You are creative, enjoy teamwork and your market orientation involves understanding of the market's needs, its current position,
the forces that drive it, the direction of its development and its potentials.
For more information please contact Max Gerger,
phone +46 8 404 4623 or +46 105 198035

Software Engineer

As Manager for our Product Management Unit you
will be responsible for:
• Bottom Line Result of our Product Portfolio
• Business Case for new Product proposals
• Product Specifications
• Decisions on where to best spend Product Development Money
• Building a group of Speedy, Creative and Business
Oriented Product Managers.
We want you to have experience as Product Manager.
You need to be result oriented with speed, creative,
enjoy teamwork and be an inspiring leader with authority. You should have a well-developed sense for
Product Strategies and how to penetrate new and
changing markets.
For more information please contact Max Gerger,
phone +46 8 404 4623 or +46 105 198035

Product Manager
You will take care of new products heading
markets; you are end-user focused and really
know our customers. You take care of:
• Bottom line result of your products
• Business cases for new product proposals
• Market requirement specifications for new
proposals
• The interface between the market regions
development projects
• Pricing strategies
• Your products lifecycle management

To join the Software Application Development group
we are searching for creative, flexible and experienced
programmers that have the ability to put himself or
herself in the position of the end user.
• You are experienced in several program languages
• You have experience in object oriented design and
programming
• You have experience in UML and Rational Rose

We work project orientated. Our roadmap contains
challenging products with short TTM. This suits
you well; you like to achieve goals through well
functioning teams of skilled people.
• You have the ability to understand, give feedback
and take decisions in complex technical areas
• You have a healthy sense of impatience/eagerness,
you do not give up but want to push ahead and get
results
• You have the ability to focus on goal, to work towards
these and secure that your team's energy stays
focused
• You are people orientated, you seek collaboration,
you are open and curious about others.
As we always will have more projects running, you
will be part of a group heading different teams. You
need to have a personal situation that allows you to
travel since the competence you will need may be
situated in any of Ericsson's design centers around
the world. Your English is, of course, fluent.
For more information please contact Bjtrnar Klceboe,
phone +46 8 404 49 68 or +46 105 49 49 68
Please send your application, marked with the position you have applyed, to
Ericsson Mobile Communications AB
KI/ECS/HKS AnnaPelkonen
164 80 Stockholm
or anna.pelkonen@ecs.ericsson.se

Preferably
• You have a university background with a degree in
programming or System Design
We work in an exciting environment with the latest
technologies 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 software development: specification,
modeling, programming, integration, test and documentation. Your responsibility can vary from programming to managing a whole area in the development procedure.
For more information please contact Mickey Nasiri,
phone +46 8 404 55 91 or +46 103 193861

Make yourself heard.
ERICSSON

JOBBNYTT
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 ansvarstull. Du bör ha högskoleutbildning med inriktning kvalitet samt gärna erfarenhet inom områden
som projektledning/kvalitet och produktion. Kunskaper om ISO 9001 samt ISO 14000 är förstås meriterande.
Kontakta: Birgitta Skoglund, 08-757 42 07,
birgitta.skoglund@eka.ericsson.se, Helena Ahlsten,
08-757 46 87, helena.ahlsten@eka.ericsson.se. Ansökan: Kvalitetsingenjör-N/H, Ericsson Components
AB, N/P Mari Kristoffersson, 164 81 Kista,
mari.kristoffersson@eka.ericsson.se.

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA

Kvalitetssystem Controller
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför produkter för telekommunikation såsom
strömförsörsöjningsutrustningar och -system, klimatsystem samt energiövervakningssystem och energirelaterade fönster. Till vår enhet Operational Development söker vi nu en Kvalitetssystem Controller.
• Kvalitetssystem Controllems uppgift är att övervaka Energy Systems verksamhetssystem, samt stödja i
utvecklingen av verksamhetssystemet I detta arbete
kommer Du att: Administrera och utveckla kvalitetsoch miljöstyrningsdokumentationen på högsta ledningsnivå. Hålla en intern kader av kvalitets- och miljörevisorer på en hög kompetensnivå. Planera interna och externa revisioner av kvalitetssystemet miljöstymingssystemet processer och projekt Följa upp
korrigerande åtgärder. Leda arbetet med auditering
av underleverantörer och legotillverkare. Skapa idéer
om hur Energy Systems verksamhetssystem ska utvecklas för att klara de krav som ställs, och implem e n t e d dessa idéer tillsammans med linjens kvalitets- och miljösamordnare. Medverka i MR på högsta
ledningsnivå.
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 arbetet Vi tror att Du som söker har
högskoleexamen inom kvalitetsteknik eller är gymnasieingenjör med många års arbetslivserfarenhet
och erfarenhet inom kvalitetsområdet och gärna
även miljöstyrningsområdet Du är en person som
både kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta. Vt förutsätter att Du har goda kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt då arbetet innebär
mycket kontakter både inom och utom enheten.

Kontakta: Rune Åkerblom, 08-721 67 53, rune.akerblom@eka.ericsson.se, Robert Kjelldorff, 08-721
6314, robertkjelldorff@eka.ericsson.se, Eija Nokia,
08-721 67 92, eija.nokia@eka.ericsson.se. Ansökan:
K99139 KVALITETSSYSTEM CONTROLLER, Ericsson
Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh, 164 81
KISTA - STOCKHOLM, cv.energy@eka.ericsson.se

sprojekt På vår produktenhet Base Transceiver Stations (BTS) med ca 1800 personer, utvecklar och säljer vi basstationer för CSM. Vi satsar målmedvetet
på att utveckla kvalitetsprodukter och riktar nu in
oss på att vidareutveckla vår produktfamilj för att
klara EDGE, IP och många nya applikationer. Verksamheten omfattar hela processen från Systemering
via Design och Verifiering till Produktion, Produktintroduktion och Eftermarknad. Projekten styrs enligt
PROPS, men år av olika karaktär beroende på om
utvecklingen rör ny teknik, ny hårdvara, ny mekanik
eller nya software features.

repreneurial organisation. You are self-motivated
and result-oriented. You speak and write English
fluently. Do not hesitate to contact us for more information.

• VI behöver nu förstärkning med ett par nya medarbetare till kvalitetsstaben på PU BTS, där arbetsuppgifterna kan rikta sig både mot linjeverksamheten och utvecklingsprojekten. Det betyder att vi som
jobbar i gruppen har lite olika profiler, men för att
bredda vår kompetens försöker vi att rotera jobben
och att lära av varandra. Vi har också ett nätverk för
information och kunskapsöverföring i kvalitetsfrågor.
På så sätt ser vi ökade möjligheter att utvecklas inom
området kvalitetssäkring.

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND

SW Quality Manager.
• Vill du använda dina yrkeskunskaper från sw-design eller verifiering i nya sammanhang, så är du välkommen att kontakta ossArbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna kommer att kopplas till säkring av sw-kvalit e t tex. kvalitetsmätningar och förebyggande åtgärder, som rör utveckling av BTS mjukvara. Kvalifikationer: Dina kunskaper om programvaruutveckling är
det viktigaste. Du har högskoleexamen, är
tex.systemvetare eller civilingenjör och har (något
års) arbetslivserfarenhet helst ifrån projektarbete.
Du måste också trivas att arbeta med människor och
tro på det du gör. Erfarenhet av att undervisa och att
leda en grupp är en merit Kunskaper i statistiska
metoder är ett plus men inte nödvändigt

Quality Manager.
• Har du arbetat med utveckling av kvalitetssystem
enligt ISO 9000 eller har du andra erfarenheter av
kvalitetssäkring, tex. som kvalitetsingenjör i ett proj e k t är du välkommen att söka denna tjänst Arbetsuppgifter: Vidareutveckla vårt verksamhetssystem.
Utföra interna kvalitetsrevisioner. Vara facilitator vid
tex. riskanalys och orsaksanalys, 7MT. Utveckla och
hålla grundkurser i vår granskningsteknik och vår
PROPS-applikation. Förstå och stötta i arbetet med
mål och mätdata som rör produkten och utvecklingsprocessen. Kvalifikationer: Du är ingenjör och har
arbetat med kvalitetssäkring tidigare. Du har erfarenhet av kvalitetsrevisioner. Erfarenhet av att undervisa
och att leda en grupp är en merit Din förmåga att ta
initiativ och att arbeta självständigt är viktig. Ytterligare information om de båda tjänster kan fås av:

Kontakta: Ann-Christjn Jäderholm, 08-404 24 59,
ann-christin.jaderholm@era.ericsson.se, C-G Sundquist 08-757 32 15, c-g.sundquist@era.ericsson.se.
Ansökan: SW Quality Manager eller Quality, Manager,
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164
80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

Kvalitetssamordnare

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät

Area Manager

Vi söker dig som är civilingenjör eller har motsvarande högskole-utbildning inom maskinteknik med
inriktning kvalitet Du har erfarenhet av kvalitetsarbete, helst inom elektronikindustrin. Som person är du
en kämpe som har lätt för att entusiasmera och motivera arbetsgrupperna till att ständigt förbättra verksamheten. Du är analytisk, initiativrik och drivande.
Kontakta: Göran Larsson, 08-757 15 55, Per-Gunnar
Nyström, personal, 08-764 15 39. Ansökan: Kvalitetssamordnare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Quality Manager
Bakom varje mast finns en Radiobasstation och
bakom varje Radiobasstation finns ett utveckling-

You must be able to work effectively in a cross cultural environment as co-operation and collaboration
with diverse Market Units is an important aspect of
the position. You should be professionally equipped
to essentially offer.
Contact: Donya Ekstrand , +46 8 404 48 48,
donya.ekstrand@era.ericsson.se. Application: Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80
STOCKHOLM, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

ERICSSON RADIO ACCESS AB. KISTA

• Som kvalitetssamordnare inom mikrofabrik
TRX/SMT kommer du att arbeta med koordination av
kvalitetsutveckling, handha klagomål från kund, driva
SPS-införande samt SMT (Seven Management Tools)
och QT (Quality Tools) i syfte att genomföra korrigerande åtgärder. Du kommer dessutom att arbeta
med utformning och mätningar i förekommande tillverkningsprocesser samt analysera resultat Vidare
ingår förbättringsarbete, leda och delta i förbättringsaktiviteter samt att utbilda i kvalitetsmetoder.

Contact: Håkan Sundström, 08-404 79 24,
hakan.sundstrom@era.ericsson.se, Mats Hultman,
08-404 50 34, mats.hultman@era.ericsson.se. Application: AREA MANAGER - CONTRACT SUPPORT,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S Ewa Strandendahl, 164 80 Stockholm, ewa.strandendahl.

KONTAKTEN NR 21 1999

GSM SYSTEMS, Supply Chain Management Division,
have the responsibility for Contract Fulfilment support worldwide except for direct markets. A smooth
Supply Chain is the back-bone of a prosperous business therefore we are strengthening our organisation with AREA MANAGERS
• As a AREA MANAGER your main responsibility will
be t o improve and maintain the customer satisfaction through contract fulfilment support Contract
fulfilment support is to ensure that the customer
contracts are executed in the most beneficial way for
the customer and Ericsson. To ensure this, you will
participate in the process from customer analysis to
contract fulfilment together with Ericsson's local organisation and you will be measured on customer
satisfaction.
Your main interfaces will be the Key Account Managers at the Market Unit Product Units, the Project
Managers, and the Sales representatives in the Swedish Sales organisation, ft is assumed that you have
an academic degree and that you are equipped with
a solid and good platform in both business and
technical areas preferably in telecom and/or IT. You
have been working at least 5-7 years with customer
related issues (i.e. as business/marketing manager
or project manager) towards or on a Market Unit and
have a good understanding of an operator business
environment
A successful candidate has also experience from
improvement projects preferably as a improvement
leader/project manager. You are a good team player
and are willing to work hard in our ambition to fulfil
the company objectives and improve the customer
satisfaction. As a person you have excellent social
skills, are open-minded and enjoy working in an ent-

Sales Manager
The business unit Datacom Networks & IP Services is
responsible for solutions for datacommunicaaons
and IP services and we are now launching a number of exciting products and network solutions that
dramatically will change the way telecom networks
are implemented.
• Are you looking for a new interesting and challenging position as a Sales Manager located in Stockholm?
Is your background within sales, preferably experience with channels and do you have a comprehensive? Knowledge of data communications? Then this
might be something for you! We are looking for an
experienced Sales Manager whose tasks will be to
set up and head a sales team for the Scandinavian
market You are fluent in English and able to travel
extensively. If you forward your application by E-mail,
please send a copy to Tony King.
Contact: Tony King, +44 585 81 59 55,
Tony.King@etl.ericsson.se, Britt Alexanderson, +46 8
422 12 58. Application: SALES MANAGER, Ericsson
Telecom AB, NA/ETX/D/H/Siw-Britt Johansson, 131
89 STOCKHOLM, SiwBrittlohansson@etx.ericsson.se.

Technical Manager
Nya kunder på direktmarknader i Central- och Östeuropa, Afrika och Mellanöstern.
• VI behöver ännu en Technical Manager för GSMsystem. Tillsammans med en Sales Manager och en
Project Manager säljer du mobiltelefonsystem till nya
kunder. Din roll är att ha det tekniska ansvaret för
näten. Vi arbetar direkt mot operatörerna, vilket är
både roligt och utvecklande, men också krävande.
Du ansvarar i tekniska frågor och utför kundpresentationer, offertarbete, teknisk rådgivning och löser
olika problem.
För att lyckas tror vi att du är civilingenjör och har
erfarenhet från något av följande områden: Telekommunikation, AXE, mobiltelefoni, radiokommunikation. Du är en drivande, utåtriktad person, van att arbeta snabbt och självständigt och inte främmande
för kommersiella frågor. Bra kunskaper i såväl muntlig som skriftlig engelska är en förutsättning. Vi erbjuder ett utvecklande och dynamiskt arbete i ett trevligt team. Rätt person har stora möjligheter till en
spännande yrkeskarriär.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 87 74 alt +46 70
561 87 72, per.wistrand@era.ericsson.se, Anita
Malmström Wallner, Human Resources, +46 8 404
24 29, anita.malmstrom-wallner@era.ericsson.se.
Ansökan: TECHNICAL MANAGER Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164 80
STOCKHOLM, pirjo.hautala@era.ericsson.se.

Customer Project
Sales Manager

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA

• Vi behöver ytterligare en erfaren GSM-projektledare som vill syssla med försäljning av GSM-system och
ansvara för projektdelen, och även vara projektledare
för offertprojekt
Du är en del av ett Core Three Team, tillsammans
med en sales manager och en technical manager
och ni säljer tillsammans mobiltelefonsystem direkt
mot operatörerna på våra marknader, vilket är roligt
och utvecklande, men också krävande. Du är ansvarig i implementationsfrågor och utför kundpresentationer, offertarbete, diskuterar, förhandlar och planerar projekt enligt kundens krav.
För att lyckas tror vi att du är civilingenjör och har
erfarenhet från helst flera av följande områden: Telekommunikation, AXE, mobiltelefoni, radiokommunikation. Du är drivande, utåtriktad, van att arbeta
snabbt och självständigt och inte främmande för
kommersiella frågor. Bra kunskaper i såväl muntlig
som skriftlig engelska är en förutsättning. Vi erbjuder
ett utvecklande och dynamiskt arbete i ett trevligt
team. För rätt person finns möjligheter till fortsatt
spännande karriär.
Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 87 74 att +46 70
561 87 72, per.wistrand@era.ericsson.se, Anita
Malmström Wallner, Human Resources, +46 8 404
24 29, anita.malmstrom-wallner@era.ericsson.se.
Ansökan: CUSTOMER PROJECT SALES MANAGER,
Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pitjo
Hautala, 164 80 STOCKHOLM,
pirjo.hautala@era.ericsson.se.

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 markets are in North and South
America. Globally we are 9200 people. Your primary
task is to develop the strategic advertising and sales
promotion efforts and campaigns for the TDMA
Systems Business Units.

• As manager of a team of three or four communications specialists you will provide 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 explosive
industry and as such have a high profile role in a fast
moving and creative environment
As manager of Advertising and Sales Promotion
Unit you will manage the project flow, execution, development and budgeting of BMOA's advertising
and sales promotion and support activities world wide.

Manager Business Management
Energy Systems utvecklar, producerar och marknadsför produkter för telekommunikation såsom
strömförsörjningsutrustningar och -system, klimatsystem samt energiövervakningssystem och energirelaterade fönster. Till avdelningen Sales and Market operations söker vi en manager, business management
• Som Manager-Business management ansvarar du
för organisationen Business Management inom Sales and Market Operations. Organisationen har ansvar för Business Management, Sales och Marketing
tools och processer, globala prisfrågor samt hantering av globala paketeringsfrågor av Energys erbjudande. I befattningen ingår ansvar för enhetens personal och omkostnader.
Du som söker bör helst ha akademisk examen
med inriktning mot marknadsföring. Dokumenterade
tekniska kunskaper är önskvärda. Goda kunskaper i
engelska är ett krav. Du bör också ha minst 7-10 års
erfarenhet av liknande uppgifter inom Telecom/Datacom eller energibranschen. Vana att driva och koordinera verksamheter i matrisorganisationer. Som
person är du självständig och utåtriktad. Du har en
önskan att arbeta i en internationell och utmanande
miljö.

Kontakta: Peter Wasmuth, 08-721 71 60, peter.wasmuth@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist 08-721 74
61, Kerstin.Sandqvist@eka.ericsson.se. Ansökan: K
99147 Manager - Business Management Ericsson
Components, cv.energy@eka.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ar Du intresserad av att jobba som EDGE Marketing
Manager? Vipa LR-Marknad (LRM) står inför flera
ytterst intressanta utmaningar, och behöver förstärkningar. Just nu jobbar vi bl.a. med lanseringen av
EDGE EDGE, stöder datatakter upp till 384 kbps och
möjligör därmed bredbandstjänster över GSM. Vår
utmaning här är att framgångsrikt lansera EDGE
som ett komplement, och inte en rival, ull WCDMA,
både externt och internt

EDGE Marketing Manager
• Vi har en intensiv och spännande vår framför oss
då våra kunder, de ledande GSM operatörerna, visar
mycket stort intresse för EDGE. En produktlansering
innebär typiskt ett framtagande av ett operator business case och ett säljmaterial samt i slutändan en
säljturné gentemot våra lokalbolag och kunder. Arbetet innebär en hel del resor och omfattande kontakter med såväl lokalbolag som kunder.

VI förutsätter inte att du är ett färdigt, marknadsproffs, utan värdesätter ett brinnande engagemang drivkraft utöver det vanliga, social kompetens
och en gedigen teknisk baserfarenhet från mobilsystem är en klar merit Den största vikten lägger vi
dock vid din personlighet

• We are now looking for a person to be responsible for the marketforecasts. The suitable candidate for
this position should have: Good analytic skills with
an academic background, preferably MBA Documented experience of management such as projectleadership Wide knowledge of the tele- and datacom
business.

Kontakta: Per Lindberg, 08-404 92 82, per.a.lindberg@era.ericsson.se. Ansökan: EDGE Marketing Manager, Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

Good social skills and the ability to handle a large
number of contacts. Knowledge about Ericsson's
most valued products. Documented experience of
strategic businessplanning.
We are looking for someone with a great interest
for the market and a deep knowledge about Ericsson.
You will have many close contacts inside as well
as outside the organization, why social skills and a
servicemind are essential. As a person you are also
forthgoing and have the ability to handle stress.

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND

Business Information
Center
The business unit Oatacom Networks S IP Services is
responsible for datacommunications and IP services
and we are now launching a number of exciting
products and network solutions that dramatically
will change the way telecom networks are implemented.

Contact: Claes Tådne, +46 8 719 58 45, daes.tadne@lme.ericsson.se, Mats Vilander, +46 8 719 08 46,
mats.vilander@lme.ericsson.se. Application: Strategic
Marketanalysis, Telefonaktiebolaget L M Ericsson,
HF/LME/P Mats Bjerlöv, 126 25 Stockholm,
mats.bjerlov@lme.ericsson.se.

mmmmmmmmmmmmmsmmmmmm
• We need you who can assist Nikki in her responsibility for our Business Information Centre (DBIC).
Duties will include entering data such as news,
bookmarks and analysis on the BIC. A sample of more specific duties include presenting statistics on hit
count, answering requests for reports, keeping track
of magazines on-line, searching the Ericsson sites for
links to our BIC and ensuring links on the BIC are active. The URL is //dbicericsson.se
Necessary qualifications are the following: Good
knowledge of written and spoken English. Good
skillsAnowledge and interest in web tools/technology. Interest in business. Some good things about the
job, as formulated by Nikki: You will learn to work in
a very customer-care oriented position. You will
learn about the exciting datacom industry. You will
be helping Ericsson people all over the world. You
will work with a team of enthusiastic people.
Contact: Per Nygren, +1 781 505 62 42, per.nygren@amll.ericsson.se, Nikki Lindqvist, +46 8 422 17
16, nikki.lindqvist@etx.ericsson.se, Britt Alexanderson, Human Resources, +46 8 422 12 58. Application: BUSINESS INFORMATION CENTRE, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89
STOCKHOLM, siw-brittjohansson@etx.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Sales Manager
Nya kunder på direktmarknader i Central- och Östeuropa, Afrika och Mellanöstern
• Vi behöver ännu en Sales Manager för GSMsystem. Tillsammans med en Technical Manager och
en Project Manager säljer du mobiltelefonsystem till
nya kunder. Vi arbetar direkt mot operatörerna, vilket
är både roligt och utvecklande, men också krävande.
Du ansvarar i prisfrågor och övriga komersiella frågor
och utför kundpresentationer, offertarbete och affärsplanering.
För att lyckas tror vi att du är civilingenjör eller
motsvarande med några års erfarenhet av försäljning
inom något av områdena telekommunikation, mobiltelefoni eller radiokommunikation, gärna även
med viss teknisk erfarenhet inom samma områden.
Du är en drivande, utåtriktad person, van att arbeta
snabbt och självständigt i en internationell miljö. Bra
kunskaper i såväl muntlig som skriftlig engelska är
en förutsättning.
Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Vi erbjuder ett utvecklande och dynamiskt arbete i ett
trevligt team. Rätt person har stora möjligheter till en
spännande yrkeskarriär.
Kontakta: Per Wistrand, +46 8 404 87 74,
per.wistrand@era.ericsson.se, Anita Malmström Wallner, Human Resources, + 4 6 8 404 24 29,
anita.malmstrom-wallner@era.ericsson.se. Ansökan:
SALES MANAGER, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164 80 STOCKHOLM,
pirjo.hautala@era.ericsson.se.

TELEFON AKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
STOCKHOLM

Strategic Marketanalysis
Focused on forecast Business Analysis & Intelligence
(LME/DMI) is a part of the corporate function Corporate Marketing and Strategic Business Development
In cooperation with the business segments we develop and drive Strategic Competitor and Operator
Analysis as well as Market Forecasts as a part of
Ericsson's strategic plan (ESP). We also develop Market Forecasts as support for our corporate management to be decisions on, regional management and
the business segments. Within LMEA3MI there is a
support unit (LME/Z) responsible to provide the organization with marketinformav'on and knowledge
management of external and internal analysis.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Project co-ordinator
TDMA Systems is one of the fastest growing business units within Ericsson Radio Systems. We are the
market leader for cellular telephone systems and
services based on TDMA standards. Our main markets are in North and South America. Globally we
are 9 200 people. We ore looking for a project co-ordinator, whose main task will be to establish and
promote the use of Intranet within TDMA. You will
continuously develop the information structure of
the Intranet sites to make them more interesting and
user friendly.

• Your tasks will be to: analyze and define the benefits of web use to employees; promote the use of
Intranet; secure resources necessary to run the Intranet; create and maintain a functioning information
structure and initiate content reviews together with
all Managing Editors; create a network of people
working with Intranet related issues within TDMA
Systems; participate in Network Operators & Service
Providers Forums and discussion groups in the field
of Intranet; keep abreast of new Information related
issues and work closely together with Internal Communications.
A thorough understanding of, and previous experience in Information Management is necessary as
well as experience to use information as a tool for
Internal Communications and Sales support You
should have an ability to co-ordinate and assess the
importance, quality and context of information and
place it accordingly in a suitable structure on the Intranet
You must have fluency in English, have a high level
of computer literacy and basic HTML knowledge. You
are innovative and able of driving projects and used
t o solving problems independently. If you also have
Ericsson knowledge you are welcome to contact:
Contact: Martina Breitenstein, +46 8 404 46 28,
martina.breitenstein@era.ericsson.se. Application:
Project co-ordinator, Ericsson Radio Systems AB,
Kl/ERA/AH/R, 164 80 STOCKHOLM,
HR.Helpdesk@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Market Assistant
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen.
Enheten Global Customer Services söker en Market
Assistant

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Bluetooth säljare
• Ditt ansvarsområde innebär att globalt sälja licenser för 3'e-parts utvecklingsarbete på Ericssons Bluetooth implementation. Du kommer att arbeta med
stora kontrakt gentemot tunga multinationella företag vilket ställer höga krav på erfarenhet inom områd e t Verksamheten är relativt ny vilket ger oanade
möjligheter för den som antar utmaningen.
Din yrkesmässiga profil innhåller mångårig erfarenhet av försäljning av komplexa system/produkter,
helst från kiselindustrin. Har Du dessutom erfarenhet
av utvecklingsarbete inom branschen är detta meriterande.
Arbetet kräver en handlingskraftig och självgående
person.
Du är skicklig i olika förhandlingssituationer, globalt socialt kompatibel och trivs att ofta vara på resande f o t Engelska behärskar Du både i tal och
skritt Har Du ytterligare spårkkunskaper är detta meriterande.
Kontakta: Hans Sturesson, 046-19 47 07, hans.sturesson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Technology Licensing/Sales, Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MESSAGING AB, STOCKHOLM

Marketing
Program Manager
Network Operators and Service Providers Segment
(SO) has created a new Product Unit, Product Unit
Ericsson Messaging, with objective to increase Ericsson's presence in the rapidly growing messaging
market
• In conjunction with our ongoing launch activities
and marketing programs, we need an enthusiastic
and driven marketing expert with several years of experience from marketing, marketing communications or program management You will, as responsible for some of our critical marketing programs,
spearhead the implementation and integration of
these programs with business units, product units
and market units, as well as the co-ordination of
work internally within the product unit Ericsson Messaging.
The successful candidate have several years of experience of the telecommunications or information
technology industries, in positions as solutions marketing, marketing communications. From these positions you have developed a good understanding for
product positioning market messages, communications and marketing och complex solutions. You will
understand the importance for a product unit to
smoothly integrate with our stakeholders to ensure
the success of the product area.
This position will be based in Stockholm, and reports to the Marketing Director in New York. Marketing Program Manager in the Marketing Department
of Ericsson Messaging, you will spearhead the implementation of customer business advisory and marketing programs in Europe, Africa, Middle East You
are a creative, entrepreneurial and experienced self
starter, intrigued by the challenge to develop and implement a new way of marketing Ericsson's messaging solutions. You like to travel, you are a true team
player and enjoy sharing your competence and
enabling others to perform. You have excellent communication skills. Positions are available in Sweden,
USA and Asia.

Contact: Gunnar Borg, Director of Marketing + 1 5 1 6
677 1155, gunnar.borg@ericsson.com. Application:
Marketing Program Manager, Ericsson Messaging AB,
KI/ERM/X, Box 48, 164 93 Kista

ERICSSON COMPONENT DISTRIBUTION, KISTA
• Du kommer vara ansvarig för framtagandet av våra juridiska texter till produkter inom vårt segment
(SC), dvs garantivillkor, product care and safty, batteritext och licensvillkor. Framtagandet av texterna sker
i samarbete med produktspecialister, jurister m.fl. Vidare deltar Du i alla inledande SPM-möten (Support
Planning Meeting) för kommande produkter för att
avgöra om vi kan använda våra vanliga legala texter
och vår Service & Support leaflet
Fler och fler produkter får nya speciella förpackningar och manualer på CD som kräver att Global
Customer Services också anpassar sitt material.
Vi söker Dig som har en juridisk bakgrund, gärna
erfarenhet inom konsumentelektronik. Som person
är Du är noggrann, drivande samt och har förmåga
att arbeta såväl självständigt och i olika team. I Din
kommunikation använder Du obehindrat engelska i
tal och skrift
Kontakta: Carl-Axel Hammarlund, 046-19 31 13,
Mia Gille, 046-19 38 4 1 . Ansökan: Maritet Assistant,
Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

Produktchef
Ericsson Component Distribution ingår i Ericsson
Electronic Distribution AB. Ericsson Electronic Distribution AB är en framgångsrik distributör inom området elektronikkomponenter och har en stark marknadsposition i norra Europa. Vi omsätter drygt I miljard kronor och antalet anställda är ca 220 personer. Vi har kontor i alla nordiska länder samt i Tyskland och England.
• Vi söker en PRODUKTCHEF som skall vara ansvarig för vår marknadsföring av bland annat Panasonics
produkter. Du kommer att koordinera affärsutveckling marknadsföring samt kapitalbindning. Arbetsuppgifterna är i många fall projektorienterade. I Ditt ansvarsområde ingår också att utbilda vår säljkår på leverantörernas sortiment samt att tillsammans med
säljare göra besök hos våra viktiga kunder. Tjänsten
innebär att Du kommer att ha lönsamhetsansvar på
definierade områden.
Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå och gärna kommersiell påbyggnadsutbildning.

Tidigare erfarenhet från komponentieverantör alt
distributör är naturligtvis meriterande.
Kontakta: Peter Falke, 08-757 41 04,
peter.falke@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg personal,
08-757 47 12, bitte.rutberg@eke.ericsson.se. Ansökan: ECD-8, Ericsson Electronic Distribution AB, VDS
Ingela Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM,
ingela.strom@eke.ericsson.se.

Innesäljare
• Vi söker en INNESÄLJARE till vår exportavdelning.
VI är ett sammansvetsat team som arbetar med försäljning av elektronikkomponenter. Våra kunder
finns utspridda över hela världen. Du kommer, tillsammans med övriga säljare, se till att vi tar hand
om våra kunder på bästa möjliga sätt Detta innebär
bland annat försäljning per telefon, orderhantering
och leveransbevakning.
Du skall ha teknisk utbildning på minst gymnasienivå. Erfarenhet av försäljnings- eller servicearbete är
önskvärt Goda kunskaper i engelska är ett krav och
ytterligare språk är naturligtvis ett plus. Tjänsten är
f.n. vikariat på ca 1 år. Det finns dock stora möjligheter till fortsatt anställning.
Kontakta: Thomas Jonsson, 08-404 64 67,
thomas.jonsson@eke.ericsson.se, Bitte Rutberg, personal, 08-757 47 12, bitte.rutberg@eke.ericsson.se.
Ansökan: ECD-9, Ericsson Electronic Distribution AB,
VDS Ingela Ström, 164 81 KISTA-STOCKHOLM, ingela.strom@eke.ericsson.se.

ERICSSON CABLES AB, SUNDBYBERG

Area Sales Manager
Ericsson Cables provides the new telecoms world
with reliable network infrastructure that combine telecom, datacom and power tehnologies. 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 solutions, systems and products
for telecom and datacom networks. Ericsson Cables'
customers are located worldwide.

• We are now seeking persons for vacancies as Area
Sales Managers within our Marketing Deparment
Networks, which is responsible for sales and marketing of products and services for telecom network infrastructure, primarily in the fiber optic field. The person we seek 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 range of products and services towards a no. of customers on a regional basis.
Through your own market plans and budgets your
are developing the customers within your market segement Your expertise covers areas like strategic
analysis of potential market segments, customer interacting verbal and written presentations as well as
quotations and negotiations. You are good at
establish good and long-term 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 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 it 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 hesitate to contact us for more information.

Contact: Stefan Ottosson, 08-764 08 78, stefan.ottosson@eca.ericsson.se, Göran Halländer, 0650-363
55, goran.hallander@eca.ericsson.se, Katrin Kopp,
08-764 03 84, katrin.kopp@eca.ericsson.se. Application: AREA SALES MANAGER, Ericsson Cables AB,
SL/ECA/N/HC Katrin Kopp, 172 87 Sundbyberg
katrin.kopp@eca.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Marketing and Business
Responsible
Ericsson communications solutions for enterprise
networks combine and improve advanced ways of
exchanging information via voice, data, video and
evolving future media. This requires a true understanding of how businesses and professionals interact, an understanding that goes far beyond meeting just the technological requirements. Our customers include owners of small to large enterprise
networks, local as well as multinational. We also offer solutions for Internet service providers. We deli-
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ver quality of service over converged networks. We
provide staff with full onsite and offsite mobility. We
integrate computer and telephony applications on
the desktop. We enable coordination of all business
interactions over the media of choice. In essence, we
help businesses forge enduring relationships with
customers. Marketing and Business Responsible.
Datacommunication. Solutions for the Enterprise
market

• We are expanding our portfolio of Datacommunication 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 converged network offering. You will be part of an
international team of 15 members located in Nacka
Strand. The team is marketing and business responsible for Enterprise Systems solutions. Your responsibilities will be: Marketing for a portfolio of Datacommunication products and solutions targeted at the
Enterprise market To initiate and perform marketing
& 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
portfolio based on business opportunities. Your
competence profile is: Marketing and sales background from the Datacommunication market Good
knowledge and experience of WAN and LAN technologies including customer usage. Experience and a
good track record from selling large Datacommunication networks to Enterprise customers. Excellent
skills in people to people communication as well as
in giving presentations to a large audience. Selfmotivated and efficient teamplayer. Fluent in English and
prepared to travel.

Contact: Harry Nordberg, +46 8 422 OS 18,
harry.nordberg@ebcericsson.se. Application: Marketing and Business Responsible, Ericsson Business
Networks AB, Susanne Pettersson,
NA/EBC/BEES/HR, 131 89 Stockholm, susanne.pettersson@ebc.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG

Product Marketing Manager
Wireless LAN (WLAN) from Ericsson is o new way of
extending your fixed network so that it encompasses
all of your employees needs in these rapidly-changing times. It allows working in new ways and in different environments, all without breaking a connection or worrying about cables, plugs or network settings. And of course, it employs state-of-the-art encryption and key protocols. WLAN from Ericsson is
mobility, security and performance. WLAN Systems
is a Product Unit developing and promoting the
Ericsson WLAN offer across segments. The WLAN
market is a new and rapidly growing market addressing the need to make high-speed datacom mobile and flexible.

JOBBNYTT
Product Marketing Manager
Corporate Market
• Together with a relevant contact network you will
proactively market the present and future WLAN offer to enterprise customers. You will be responsible
for contacts with, and competence transfer to, people responsible in all geographic regions across the
globe. You will suggest and create high level sales
objects directed toward geographic and industry
segments as you find it necessary. This candidate will
work independently within the framework of the
WLAN Product Marketing Team. Professionalism and
drive in completing the task will be required and experience of sales toward medium and large enterprises or operators is required. Written and verbal communication skills are essential and cultural awareness another valued benefit

Contact: Magnus Gunnarsson, +46 8 404 47 93,
magnus.gunnarsson@era.ericsson.se. Application:
Product Marketing Manager Corporate Market, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf,
164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

Product Marketing Manager
WLAN Solutions
• Based on your technical background you want to
take a step closer to the customer and turn market
needs into product packages and solutions. You will
together with our internal and external contact
network be the sensor and interpreter of customer
needs. You will work toward the corporate, the operator as well as the home market You need to understand how we can leverage from high level sales
objects in these segments and how our technology
and packaging can be reused across market segments. As a bridge between the customer and the
product management within the Product unit you
need to screen and document customer needs in a
systematic way.
You will secure that relevant input is fed back into
our discussions and to the right requirement specifications, to enable a competitive WLAN offer now
and in the future.We expect you to have a technical
background, preferably from the datacom area. Product management or Product Marketing experience
is a benefit A creative mind based on technical understanding and a customer perspective is your most
important feature. Within the framework of our Product Marketing Team you are expected to work independent with a professional drive that leads to clear
results.

Contact: Magnus Gunnarsson, +46 8 404 47 93,
magnus.gunnarsson@era.ericsson.se. Application:
Product Marketing Manager WLAN Solutions, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf,
164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
• We are developing the future WLAN solutions according to the HipertAN2 standard. In addition we
presently offer sourced WLAN solutions in combination with our own security and mobility features. The
WLAN technology already today offer flexible use of
your Mobile PC in the office, selected public areas as
well as in the home. WLAN Product Marketing. We
need to complement our Marketing & Sales Support
for WLAN products and solutions. In this position
you need to build and maintain a contact network
within the relevant Ericsson Business- and Market
Units. Together with this network you should feed
back customer requests and promote products and
solutions You will also have responsibility for trials
and pilots with corporate and operator customers.

Product Marketing Manager
HiperLAN2 (H2)
• Dedicated promotion of our future WLAN offer.
The H2 standard is expected to be completed 1999
and an alliance to promote the standard was launched in September -99, HiperlAN2 Global Forum
(H2GF). Based on the general WLAN profile of Ericsson you will build a complete product marketing
program for H2 globally.
We expect this person to have a strong international marketing background, preferably from the datacom area or equivalent technical marketing. The position requires independent drive and responsibility
within the framework of our Product Marketing
Team.
Cultural awareness, communication proficiency,
creativity are all valued criteria. You should be used
to run many actions in parallel and have a good portion of perseverance and dedication in completing
the task.
Contact: Magnus Gunnarsson, +4o 8 404 47 93,
magnus.gunnarsson@era.ericsson.se. Application:
Product Marketing Manager HiperlAN2 (H2), Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Man Skoglöf,
164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

Strategic Pricing Manager
The BMOA organization and the role ofBMOA Global Pricing: BMOA develops, manufactures and sells
the cellular systems AMPS and TDMA (IS-136) for
North American, South American and Asian markets.
Currently we are at the start of a major technology
evolution from Crcuit Switched towards Packet Switched. This marks a dramatic change in customer demands , market development coming products and
last but not least in the business logic in our markets. New products like Packet Data backbones and
new Radio base products are being developed with
very different characteristics from today's products.
BMOA Clobai pricing has a strategic role in this evolution. New products and new standards have to be
positioned and priced, often in new and innovative
ways, without jeopardizing the existing circuit switched business. A great challenge with great opportunities

• Worktasks: Work with the pricing of BMOA's entire
product portfolio-Develop and implement price strategies and price structures for global markets. Work
in close cooperation with the Product Units and Product Managers.
Work in close cooperation with the Price Manager
(and sales) of the different markets.
Qualification and competences: MSc in Economics
and/or Engineering-l-3 years of work experience.
Experience of Mobile Telecom industry, telecom understanding/technical understanding is an advantage. Experience from marketing/product management or sales.
You should have excellent analytical skills, a healthy business sense, good communicator skill sand
ability to drive and motivate people. Fluency in English is required.
Contact: Susanne Karlsson, +46 8 585 301 05, +46
70 246 90 11, susanne.karlsson@era.ericsson.se. Application: Strategic Pricing Manager, Ericsson Radio
Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Bluetooth säljare
• Ditt ansvarsområde innebär att globalt sälja licenser för 3'e-parts utvecklingsarbete på Ericssons Bluetooth implementation. Du kommer att arbeta med
stora kontrakt gentemot tunga multinationella företag vilket ställer höga krav på erfarenhet inom området Verksamheten är relativt ny vilket ger oanade
möjligheter för den som antar utmaningen.
Din yrkesmässiga profil innhåller mångårig erfarenhet av försäljning av komplexa system/produkter,
helst från kiselindustrin. Har Du dessutom erfarenhet
av utvecklingsarbete inom branschen är detta meriterande.
Arbetet kräver en handlingskraftig och självgående
person. Du är skicklig i olika förhandlingssituationer,
globalt socialt kompatibel och trivs att ofta vara på
resande f o t Engelska behärskar Du både i tal och
skrift Har Du ytterligare spårkkunskaper är detta meriterande.
Kontakta: Hans Sturesson, 046-19 47 07, hans.sturesson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Technology Licensing/Sales, Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Industry & Market
statistic Analyst
TDMA Systems (Business Unit BMOA) is one of the
fastest growing business units within Ericsson Radio
Systesm. We are the market leader for cellular telephone systems and services based on the standards
for AMPS and TDMA Today, over 50% of the world's
cellular subscribers are served by TDMA or, AMPS
system.
• We are looking for a person with a sincere interest
in understanding the Mobile telephony and the Mobile Internet market and to follow its business trends. The visible key person shall gather the market
statistics from several internal and external sources
and drive the collaboration within TDMA systems
cross functionally to establish a common understanding of the market growth and the market forecast
The market growth and forecast information is very
important input to the budget-, resource planning-,
and manufacturing forecast- procedure/this person
is responsible for quarterly deliveries of market anlyses to LME for ESP figures, TDMA Systems upper management to each department within the Business
Unit and to Product Units as well as to External Analysts.
We think that you have a commercial background
e.g. business controller or market area responsibility,
with an interest to further understand Mobile Telephony and Mobile Internet market evolution. You like
to do statistical analyses and can easily work with
excel data sheets. You are interested in driving a
team to create a group result of market figures. You
are fluent in English. This job does also include some
travelling.
Contact: Marie Svensson, +46 8 757 03 85,
marie.svensson@era.ericsson.se. Application: Industry & Market statistic Analyst Ericsson Radio
Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Marketing Communications
Project Manager
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) technology.
Nearly 23 million subscribers are already suing TDMA digital services.
TDMA Systems is looking for an experienced PR
and media project manager to work with global and
strategic Marketing Communications and interactive
multimedia projects presenting Ericsson's mobile
systems and solutions.
• The project manager will develop the strategic
public relations and press media plan for TDMA
systems and manage the project flow, execution, development and budgeting of TDMA Systems public
relations and press media activities and their support
activities worldwide. Provide support and leadership
for PR and media activities to local companies and
the Network operator's segment Participate in cross
Business Unit project and steering groups to ensure
a strong, balanced approach in all public relations
and media activities and review content of presentation materials used for major analyst/journalist presentations as well as develop and run press training
program for upper management You must have the
following:

KONTAKTEN NR 21 1999

Masters degree or equivalent in marketing/business, PR experience is valued highly. Ability to define
and manage large, complex projects, often of a
technical nature, to develop important
documents/articles such as whitepapers. Knowledge
of Ericsson and TDMA Systems customers and products, services and applications. Excellent written
and verbal English communication skills.
Spanish/Portuguese, a plus
Contact: Martina Breitenstein, +46 8 404 46 28,
martina.breitenstein@era.ericsson.se. Application:
Marketing Communications Project Manager, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet Grahl, 164 80
Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON COMPONENTS AB, KUNGENS
KURVA

Global Account Manager
Energy Systems provides a full range of power products and systems, climate system and energy managementsystems. Ericsson has designed, manufactured and marketed power products for more
than 100 years. Energy Systems is active in som 90
countries.
• In the role as Global account manager you are responsible for sales and marketing on an overall level
towards one of our most important and largest
customer. You will have contacts with the customer
organisation on an relatively high level and one of
the important tasks is to build up a good contact
network on middle management level. You will in
your role act as door opener to the rest of the sales
and marketing organisation. It is also important to
actively work with business development and identification of new market opportunities.
Your education has given you a solid platform in
the technical as well as in the economical area. In
addition to this you have been working at least 3-5
years with customer accont responsibility, within sales and marketing. We would appreciate if you have
experience from the Telecom field and in particular
from the Ericsson field. In this role it is important
that you are result oriented and that you are comfortable in working directly with customers. You have a
good ability, to work in teams, to listen to other people and to communicate, both from a verbal and
written point of wiew. You speak english fluently,
Spanish and Swedish are requested.

Contact: Mats Berthem, 08-721 66 38, mats.berthem@eka.ericsson.se, Kerstin Sandqvist (Human Resources), 08-721 74 6 1 . Application: K99149 Global
Account Manager, Ericsson Components AB, cv.energy@eka.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Konferens- &
Besöksansvarig
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen.
Till personalenheten söker vi en konferens & besöksansvarig.
• Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bl a: Bokning av konferensrum. Beställning av förtäring till
konferensrummen. Planering av möblering och teknisk utrustning. Planera och verkställa besök i samarbete med informationsansvarig. Ansvara för utställningslokalen (uppdatering och påfyllning av material).
Vi söker Dig som har en utpräglad servicemedvetenhet Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal
och skrift
Kontakta: Ninna Adelgren, 046-19 49 49. Ansökan:
Konferens- & Besöksansvarig, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Medarbetare
till Guest-Support
Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, säljer
och marknadsför mobiltelefoner över hela världen.
Vi söker en ny medarbetare till Guest Support
• Dina huvudskaliga arbetsuppgifter är anskaffning
av bostäder samt planering av redan befintliga bostäder för att hitta rätt boende för våra kontraktsanställda i enlighet med våra rutiner. Vidare är Du kontaktperson för samtliga kontraktsanställda i Lund. Du
ansvarar för att ordna boende, bil, personnummer,

Go Global w i t h Ericsson
Developers' Zone N e t w o r k
3rd party application developers and content

activities is targeting a defined and major
group, namely, 3rd party application
providers are an important target group. In order
developers and content
providers.
to respond to their needs, we are now creating a
Developing, coordinating and driving our
unified, Ericsson branded developers program,
dedicated marketing communication plan,
which will include a partnering program and
including event planning and seminars etc.,
certification procedures. The first phase of
will be your main responsibility.
Developers' Zone was launched this autumn,
Your personal skills include people
"WAP Developers' Zone", (www.eriason.com/wap). orientation, project management and a
We are now planning our next moves in this general understanding of telecom and
internet. Preferably with a degree in
area. In order to do so, we need the following
Marketing
Communication.
skilled people:

Web Information Master
Your primary task will be to maintain and
develop our newly released "WAP Developers'
Zone" Web site, (see www.ericsson.com/wap).
The site will be continuously up-dated and
improved with additional functionalities
and enhancements. The web site will
subsequently also include other technology
areas than WAP.
This position requires an outgoing,
independent, creative and self-motivated
person, who has a good technical understanding of the internet and web.
Product Manager,
Developers' Zone Programs
You will be the Product Manager for our
Developers' Zone Web-based programs
including the required support function.
Your task will be to lead and coordinate
projects involving a number of technology
and product areas with the firm objective of
creating "one point of entrance" to Ericsson s
Developers' Zone for a multitude of
technologies.
This position requires a good understanding of telecom and internet as well as
the usage of the web. You need proven
project management skills and experience
from developing application software.
Marketing Communication
and Event Management
The Marketing Communication and Event
Manager within the Developers' Zone

Product Manager,
Developers' Studio
We must offer an attractive and complete
test environment for 3rd party developer
usage. Your responsibility is to develop and
continuously improve the offered test and
application areas (Ericsson Developers'
Studio).
You hold an M.Sc. or equivalent and have
experience from testing activities of tele/
data communication networks. Preferably,
you also have experience from tele/
internet networks, application software,
design tools and simulators/emulators.
People orientation and management will
complete our requirements.

Product Training
and Certification Manager
Your responsibility will cover the
establishment of our training program as
well as the maintenance and development
of our certification procedures for people
and software applications. This important
and major activity is an integrated part of
the Developers' Zone Partnering Program
(soon to be launched). Ensuring the availability
of training programs is also a part of this
activity.
Preferably, you hold an M.Sc. or
equivalent, along with which experience
from network support is a plus. Your
technical competence derives from tele/
internet networks, application software
and support. People orientation and
management and proven skills in organising activities will add to your merits.
Contact persons at PU Mobile Internet Applications:

Anders Lundvall, +46 8 585 330 31
e-mail: anders.a.lundvall@era.ericsson.se
Anna Kramers, +46 8 404 53 95
e-mail: anna.kramers@era.ericsson.se
Christina Höglund, Human resources
+46 8 585 309 15
e-mail: christina.hoglund@era.ericsson.se

Strategic Product Manager - W A P
Application Design Support Tools

Send your application to PU Mobile Internet

Our tool offerings (SDK's) for 3rd party
application developers will evolve rapidly
and cover an increased number of products.
They frequently represent the first point of
contact for this group. As we will
continuously add more products to the
program, we also need to develop the overall
road map.
Preferably, you hold an M.Sc. or
equivalent. Work from development and
usage of design tools is a merit as well as
technical competence from tele/internet
networks, application software, design
tools and simulators/emulators. People
orientation and management add to your
merits.

Britt-Marie Olsson, Human resources,
KI/ERA/AVH, +46 8 404 23 76
e-mail:britt-marie. olsson@era.ericsson.se

Applications:

Make yourself heard.
ERICSSON
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bankkonto, informera om Internationella Klubben,
kontakt med myndigheter, chefer och personalavdelningen.
Vi söker Dig som har en utpräglad kvalitets- och
servicemedvetenhet VI förutsätter att Du behärskar
engelska flytande, ytterligare ett språk är meriterande. Du skall vara stresstålig då arbetsbelastningen
tidvis kan vara mycket hög.
Kontakta: Ninna Adelgren, 046-19 49 49. Ansökan:
Medarbetare till Guest-Support, Ericsson Mobile
Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON,
STOCKHOLM

Chefstränare/
Mananagement Consultant
Enheten Leadership Academy behöver förstärkning. Vi är ett gäng inom Human and Organisational
Development tillhörande HR Sverige som utbildar
och utvecklar chefer och grupper inom Ericsson.
• Vi har ett obligatoriskt chefsutvecklingsprogram
som pågår under ett år, som heter Leadership Core
Curriculum. Vi har också andra typer av chefs-/ledarutvecklingsprogram och vi jobbar som internkonsulter på uppdrag från linjen. Vi är f n 7 konsulter
och 3 arrangörer i vår enhet
En av våra konsulter har just lämnat oss för att gå
vidare med nya spännande uppdrag och därför söker vi en ny kollega. Vi tror att Du som vill söka ett
nytt och spännande jobb och blir nyfiken på detta
behöver ha erfarenhet av genomförande av ledarskapsutbildning. Du behöver vara van att jobba med
grupper och kunna hantera det som händer i en
grupp. Det är en fördel om du har erfarenhet av teamutveckling och förändringsarbete. Du kanske också
har varit chef under någon period i ditt liv.
Som person måste du ha förmågan att skapa förtroende hos chefer. Framförallt bör Du tycka det är
väldigt roligt att hålla kurs. VI ser gärna att Du inkommer med Din ansökan senast den 20 december.
Kontakta: Dag Svensson, 08-585 334 86, Dag.svensson@lme.ericsson.se. Ansökan: CHEFSTRÄNARE/MANAGEMENT CONSULTANT, Telefonaktiebolaget L M
Ericsson, KI/LME/DKS/LA Dag Svensson, 164 80
STOCKHOLM, Dag.svensson@lme.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB. ÖSTERSUND

Personalman
• Personalmannens uppgift är att vara chefernas
stöd i personalfrågor. Mer konkret betyder det följande: Tydliggöra och utbilda i lag/avtal och interna policies. Kompetensplanering. Samtalsstöd i enskilda
ärenden, ex vid rehabilitering. Organisationsutveckling. Rekrytering. Bistå vid MBL-förhandlingar. Deltagande i tvärfunktionella utvecklingsprojekt Viss kompetensutveckling (inom personalområdet). Bidra till
utveckling av företagets personalpolitik.
Kompetenskrav: Högskolekompetens från P-linjen
eller motsvarande. Vara förtrogen med den lagstiftning som styr arbetet inom personalområdet Kunskap inom något av områdena ledarskap, rekrytering
eller organisationsutveckling är en fördel. Goda kunskaper i engelska.
Erfarenhetskrav: Ha erfarenhet av arbete inom
personalområdet Personliga egenskaper: Ha god samarbetsförmåga, kunna jobba i team, kunna arbeta
konsultativt och ha en positiv människosyn.
Kontakta: Inga-Britt Cronsioe, 866 9216, mgabrittcronsioe@uab.ericsson.se, Rolf Sjödin, 866
9518, rolf.sjodin@uab.ericsson.se. Ansökan: Personalman, Ericsson Utvecklings AB, UAB/N/H, BOX 374
831 25 Östersund, magdalena.einebrant@uab.ericsson.se.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND
Business Unit Enterprise Systems located in Nacka
Strand has a function for People & Structure Management (P&S) including Competence Management
& Development. Human Resources and Operational
Systems. Local HR managers for our product units in
Sweden, Netherlands, Austria and US report directly
to the line management We have decided to develop the P&S function in line with the strategic
changes for the Business Unit We therefore have a
new role as

Manager of Human
Resources, Sweden
• Your role will be to lead the central HR tasks including Compensation & Benefits, Management
Planning, HR HelpDesk and Recruitment Centre and
other HR processes and projects. Your enthusiastic
and active support to improvements in routines and
processes will be the most important task. You will
also contribute to the overall P&S development as

JOBBNYTT
member of the P&S mgmt team and selling our
knowledge to employees and managers.
We need someone with knowledge about Ericsson HR processes of today and tomorrow, experience of leading teams and operational development.
Your approach should be an implemented able to
find new ways of working. Fluent in English is a prerequisite. If you have experience from data companies and working with indirect sales via partners, you
will be able to contribute to the changes for the business unit as well.

PLANERING

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA

Logistikchef
Business Line Power Modules utvecklar, marknadsför och producerar DC/DC-omvandlare i hybridteknik för kortmontage. Produktionen sker i höga volymer i högt automatiserade produktionsprocesser.

Contact: Cathrine Vincenti, +46 8 422 0375 or 070590 15 23, cathrine.vincenti@ebc.ericsson.se. Application: Manager Human Resources, Ericsson Business Networks AB, Human Resources / Cathrine Vincenti, S-131 89 STOCKHOLM,
cathrine.vincenti@ebc.ericsson.se.

• Till produktionsenheten i Kista söker vi en logistikchef. Ansvarsområdet innefattar huvudplanering, tillverkningsplanering, operativt inköp och komponentkvalitet Ankomstkontroll och förråd ingår
också, men dessa tjänster köps idag ifrån en annan
enhet Arbetet innebär också ansvar för uppföljning
och kommunikation med vår marknads- och orderavdelning.

ERICSSON BUSINESS NETWORKS AB, NACKA
STRAND

Vi söker Dig som tycker om att jobba nära produktionen och vill ta det fulla ansvaret för vår logistikenhet med fem anställda. Vi har högt ställda mål och
Ditt fokus blir att utveckla vårt arbetssätt och våra rutiner samtidigt som Du utvecklar både medarbetare
och leverantörer.

Business unit Enterprise Systems located in Nacka
Strand has a function for People & Structure Management (P&S) including Competence Management
& Development, Human Resources and Operational
Systems. Local HR managers for our product units in
Sweden, Netherlands, Austria and US report directly
to the line management We have decided to develop the P&S function in line with the strategic
changes for the Business Unit We now need a replacement for

Manager off
Compentence Management
& Development
• To start early next year to focus on:Provide Learning Programs within focused competence areas. Install HelpDesk support to recommend training activities.Support the network of competence drivers in
the organisation. Be the leader of the competence
team. Project Learn 2000 - a training camp in Malta
for our sales and marketing people and partners Enterprise Solutions.
We need you with experience from leading teams,
project-leading roles, and competence or training
development and have knowledge about the business needs of today and tomorrow.

Vi tror att Du har teknisk och/eller ekonomisk utbildning på högskolenivå och har erfarenhet av logistik, planering och inköp. Du har dessutom flerårig
erfarenhet som ledare. Som person är Du noggrann,
drivande, flexibel och teamorienterad. Du har lätt för
att uttrycka Dig i tal och skrift på svenska och engelska. Ditt arbete kommer att innebära många kontaktytor, så god kommunikationsförmåga är en förutsättning.
Kontakta: Bengt Andersson, 08-404 61 98,
BengtAndersson@eka.ericsson.se, Jan Uhlander, 08721 65 46, Jan.Uhlander@eka.ericsson.se. Ansökan:
K 99144 LOGISTIKCHEF, Ericsson Components AB,
cv.energy@eka.ericsson.se.

PRODUKTION

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Enhetschef
Contact: Cathrine Vincenti, +46 8 422 0375 or 070590 1523, cathrine.vincenti@ebc.ericsson.se. Application: Manager Competence Management & Development Ericsson Business Networks AB, Human
Resources / Cathrine Vincenti, S-131 89 STOCKHOLM, cathrine.vincenti@ebc.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Director Human Resources
Established in June 1999, Ericsson Services is the
new name for service excellence within Ericsson, a
Business Unit in the Network Operators & Service
Providers (NOSP) segment Ericsson Services combines the best elements 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 millenium. 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 colleauge to our Human Resources Department within Ericsson Services
ERA/GH, who will work together with one of our
Shared Service Product Units, Telecom Management
Solutions. We believe that you like to work independently with administrative tasks within the HR field,
but also to be a teamplayer within our HR department and be involved in the ongoing HR-projects.
You will work with administration concerning
employment benefits and compensation. Management Planning, organisational changes and surveys
(Dialog). You will also be responsible for writing and
booking advertisements, to take part in the induction of new employees and provide statistically reports of personnel.
We belive that you are service minded, have good
administrative skills and the ability to prioritise. You
have experience from Ericsson and should be skilled
in using Eripol, IS/IT and MS Office. Since we work in
a changing and international organisation - you must
be flexible, able to shift focus and have good communication skills in Swedish and English, spoken
and written.
Contact: Laila Engren, Human Resources, 08-585
30100, laila.engren@era.ericsson.se, Magnus Karlsson, Director Human Resources, 08-719 5375, magnus.i.karlsson@era.ericsson.se. Application: Personnelassistant Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/CH
Towa Raak, 164 80 STOCKHOLM,
towa.raak@era.ericsson.se.

Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. Enheten består av ca 100 medarbetare
och är i dagsläget organiserad i tre underenheter.
Arbetet bedrivs i målstyrda team.
• Vi söker nu en chef som skall leda en enhet bestående av 30 personer, som ansvarar för produktion
av högfrekvensenheter. Dina viktigaste uppgifter som
enhetschef innefattar att vidareutveckla enhetens
kompetens, arbetsformer och metoder så att arbetstillfredsställelse, kvalitet effektivitet leveransprecision och ledtider ständigt förbättras. Detta innebär
bl a att du får arbeta med kompetensutveckling, resursplanering, rekrytering och förbättringsarbete. Du
kommer dessutom att ingå i enhetens ledningsgrupp.
Vi söker Dig som har ett genuint intresse av att arbeta med såväl människor som teknik. Du är kommunikativ, kan entusiasmera och coacha Din medarbetare samt arbeta strukturerat
Kontakta: Lars-Ove Olsson, 031-747 2062, larsove.olsson@emw.ericsson.se. Ansökan: Enhetschef
ref nr 99-210, Ericsson Microwave Systems AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Mikrovågsprovare
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. Inom enheten för Produktion Ytsystem
arbetar vi med alla inom EMW förekommande
mark- och sjörodar. System tillverkas i både långa
och korta serier. Vi ansvarar även för tillverkning och
provning av HFC och övrig mikrovågselektronik bil
dessa system.

9 Som mikrovågsprovare 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 Mikrovågskunskap och erfarenhet av LabVIEW är meriterande.
Du ska vara bra på att kommunicera, tycka om att
jobba i team och i högt tempo, vara målinriktad och
ha lust att vidareutveckla dig.
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Kontakta: Catharina Svensson, 031-747 2695, catharina.svensson@emw.ericsson.se, Peter E Johansson, 031-747 1415, peter.e.johansson@emw.ericsson.se. Ansökan: Mikrovågsprovare ref nr 99-209.

Systemtekniker
• Som systemtekniker kommer du att arbeta med
förberedelser samt skapa förutsättningar för serieproduktion. Arbetet kan bestå av testmetodik, framtagning av testutrustning och utbildning men även
att vara drivande/sammanhållande vad det avser t ex
lokaler och resurser. Du är tidigt med i projekten för
att påverka och driva produktionens frågor.
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
Mikrovågskunskap och erfarenhet av LabVIEW är
meriterande.Du ska vara bra på att kommunicera,
tycka om att jobba i team och i högt tempo, vara
målinriktad och ha lust att vidareutveckla dig.
Kontakta: Catharina Svensson, 031-747 2695, catharina.svensson@emw.ericsson.se, Jörgen Andersson, 031-747 3827, jorgen.b.andersson@emw.ericsson.se. Ansökan: Systemtekniker ref nr 99-208.

Enhetschef för
Ytradarproduktion
• Enhetens uppgifter innebär huvudsakligen att i
samverkan med produktutveckling/-konstruktionsinstanser producera avancerade radarsystem för i
huvudsak underrättelse- och luftfbrsvarsuppgifter inom armé-, marin- och kustartilleriförband.
Enheten som Du kommer att ansvara för består
idag av ca 60 personer. Framöver kommer uppdragen att öka i omfattning varför rekrytering av personal och vidareutveckling av kompetens, organisation
och produktionsflöden kommer att vara några av dina viktigaste arbetsuppgifter.
Vi utgår från att Du idag arbetar eller har arbetat
som chef och ledare med resultatansvar och har gedigen erfarenhet av personalledning samt ett genuint intresse för kvalitets- och produktionsfrågor. Du
tycker om att ha många bollar i luften, liksom att jobba i en verksamhet med ett högt tempo. Du har
egen drivkraft men ändå en förmåga att delegera
och samverka/samordna.
Kontakta: Mikael Johannison, 031-747 6339, mikael.johannison@emw.ericsson.se. Ansökan: Enhetschef för Ytradarproduktion, ref nr 99-207.

Provare
• Arbetsuppgifter: Som provare kommer du i första
hand att arbeta med provning och felsökning på digitala kretskort och enheter för militära applikationer. Detta ställer höga krav på problemlösningsförmåga och initiativkraft
Vi arbetar i målstyrda grupper med ansvar bl.a för
det dagliga arbetet och produktkvalité. Detta innebär
att vi söker folk med bra sammarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet
Kvalifikationer: Teoretisk kompetens motsvarande
minst 4-årig el/tele tekniskt gymnasium eller motsvarande. Praktisk erfarenhet inom elektronikservice
är meriterande.
Kontakta: Fredrik Håkansson, 031-747 2932,070318 7769, fredrik.hakansson@emw.ericsso.se,
Andreas Persson, 031-747 3968, 070-264 6930,
andreas.persson@emw.ericsson.se. Ansökan: Provare, ref nr 99-204.

Kretskortsopeatör
• Arbetsuppgifter: Som operatör kommer du att arbeta med eftermontering och modifiering av
kretskort vilket ställer krav på bra handlag och noggrannhet Vi arbetar i målstyrda grupper med ansvar
bl.a för det dagliga arbetet och produktkvalité. Detta
innebär att vi söker folk med bra sammarbetsförmåga, initiativkraft och flexibilitet
Kvalifikationer: Teoretisk kompetens motsvarande
minst 2-årig el/tele tekniskt gymnasium eller motsvarande. Praktisk erfarenhet inom elektroniktillverkning är meriterande.
Kontakta: Fredrik Håkansson, 031-747 2932, 070318 7769, fredrik.hakansson@emw.ericsson.se, Anders Carlström, 031-747 1064, 070-318 7662, anders.carlstrom@emw.ericsson.se, Andreas Persson,
031-747 3968, 070-264 6930,
andreas.persson@emw.ericsson.se. Ansökan:
Kretskortsopeatör ref nr 99-205.

Operatörer
• Enheten för produktion av mikroelektronik som
ingår i försvarsproduktion söker operatörer. Enhetens
uppgift är att i samverkan med produktutvecklingsoch konstruktionsenheter medverka vid framtagning
av prototyper och därefter ansvara för serietillverkning av produkter ingående i avancerade radar-

system i huvudsak underrättelse- och luftförsvarsuppgifter samt produkter till civil mikrovågskommunikation.
Arbetsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir framtagning av muftichipmoduler (MCM) och
överliggande nivåer såsom kompletta sändare och
mottagareenheter (TR-moduler) i samarbete med
konstruktion. Största delen av arbetet är koncentrerat till montering i såväl automatisk som manuell utrustning. Arbetet sker i en mindre grupp vilket gör att
uppgifterna blir många och omväxlande. Vi arbetar
idag tvåskift i delar av tillverkningen.
Kvalifikationer: Teknisk bakgrund i form av teknisk
utbildning motsvarande gymnasienivå eller erfarenhet från arbete inom elektronikproduktion.
Kontakta: Annika Kopp, 031-747 2812, mobil 070604 3773, annika.kopp@emw.ericsson.se. Ansökan:
Operatörer ref nr 99-206.

ERICSSON CABLES AB, HUDIKSVALL

Elkonstruktör
Ericsson Cables AB Telekabeldivisionen i Hudiksvall
utvecklar, tillverkar och marknadsför kopparkabel,
optokabel 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 sektionen för Produktionsteknik, Supply Opto
(VOP) söker vi en elkonstruktör som framförallt skall
arbeta med förbättring av vår produktionsutrustning
samt deltaga vid inköp av nya maskiner.Du skall
framförallt arbeta 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

Kontakta: Rune Jonsson, 0650-361 93,
rune.jonsson@eca.ericsson.se, Lars Adolfsson, 0650361 86, lars.adolfsson@eca.ericsson.se. Ansökan: Elkonstruktör.

Mekkonstruktör
• 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 mekkonstruktion under några
år och vara en van CAD-användare, vi använder AutoCAD samt Solid Edge. Du skall ha ett strukturerat
arbetssätt och vi ställer stora krav på intitiativformåga
och noggrannhet
Eftersom arbetet kräver många kontakter både inom och utanför företaget lägger vi stor vikt vid Dina
personliga egenskaper och framförallt Din förmåga
att samarbeta med andra.Vi förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skriftDu bör ha minst två
års högskoleutbildning.
Kontakta: Rune Jonsson, 0650-361 93,
njne.jonsson@eca.ericsson.se, Reidar Danielsson,
0650-361 95, reidar.danielsson@eca.ericsson.se. Ansökan: Mekkonstruktör, Ericsson Cables AB,
HL/ECA/T/PPC Eva Sillfors, 824 82 Hudiksvall,
eva.siltfors@eca.ericsson.se

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA

Produktionstestingenjör
Inom vårt IC Assembly and Test Operations Center
arbetar vi med kapsling, elektrisk och mekanisk test
av IC-kretsar. Vi hanterar hela back-end flödet från
färdig Wafer, via legokapsling i Fjärran östern, testning, tejpning och leverans till våra kunder över hela världen. VI ansvarar dessutom för all kapslingsteknik rörande IC
• Vi söker Dig som vill arbeta som Produktionstestingenjör. Arbetet innebär att: ansvara för att våra
produkter testas i enlighet med aktuell testspecifikation vara sakkunnig för och följa upp såväl elektriska
som mekaniska mätprocesser ansvara för att SPSunderiag finns och efterföljs bevaka teknikordrar delta i arbetet med nya produkter och testlösningar
Vi söker Dig med 4-årigt el-tekniskt gymnasium
alt högskoleutbildning 80 poäng inom el-tele.
VI vill att Du är resultatinriktad, praktisk och noggrann.
Du bör också vara väl förtrogen med elektrisk mätteknik och ha lätt för att samarbeta. Arbetet sker i
grupp och gruppen tar gemensamt ansvar för produktionsmålen.
Kontakta: Åke Gustafsson, 08-757 46 15, ake.gustafsson@eka.ericsson.se, Monica Brolin, 08-404 63 45,
monica.brolin@eka.ericsson.se, Lena Appelqvist, personalenhten, 08-757 42 34,
lena.appelqvist@eka.ericsson.se. Ansökan: Produk-
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tionstestingenjör-N/MZ, Ericsson Components AB,
Microelectronics, N/MZ Åke Gustafsson 164 81 Kista.

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA

Operatörer för
modulproduktion
Vi inom Power Modules utvecklar, marknadsför och
tillverkar DC/DC-omvandlare för telekommunikationsområdet Vi kommer att expandera vilket gör
att vi söker nya medarbetare.
• Vi söker Dig som vill arbeta med att tillverka
DC/DC omvandlare "kraftmoduler," vilket innebär att
Du svarar för komponentmontering i datorstyrda utrustningar samt funktionstrimmning av motstånd. Du
kommer även att arbeta med montering och lödning
av ledare. Avsyning, reparation och elmätning ingår.
Du skall också svara för kapsling, packning och utleverans.
Vi söker Dig Kvinna eller Man som har tre eller fyraårigt tekniskt gymnasium eller motsvarande
och/eller erfarenhet av produktionsarbete. Tjänsterna är på visstid 6 månader och våra arbetstider är
kväll natt och dag samt på helg. Arbetet kräver dessutom att Du har goda språkkunskaper i svenska och
engelska, god syn och ej allergi.
Ansökan: K 99148 Operatörer för modulproduktion,
Ericsson Components AB, KK/EKA/K/P Kristin Engh,
164 81 KISTA-STOCKHOLM,
cv.energy@eka.ericsson.se.

ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA

Produktchef Bluetooth
Bluetooth är en av Ericssons mest uppmärksammade produkter på länge. Vipa Ericsson Microelectronics har varit med från starten och utvecklar alH från
RFIC, basbandskretsar till kompletta moduler. Ericsson Microelectronics år idag en ledande leverantör
av kompletta Bluetoothlösningor till stora kunder
över hela världen inom vitt skilda applikationsområden såsom telecom, datacom, bilindustri, spel. Ericsson Microelectronics växer snabbare än någonsin
men Du kan fortfarande räkna med att DIN insats
kommer att synas!!

• Ericsson Microelectronics erbjuder kompletta Bluetoothlösningar där mjukvarustacken är en viktig
komponent Som produktchef kommer Du att ansvara för en produktportfölj bestående av ett antal olika
mjukvarulösningar vi kan erbjuda för olika applikationer. Du kommer att samarbeta med utvecklingspartners och ansvara för vår marknadsföring inom
Ditt område.
VI tror att lämplig bakgrund är teknisk högskoleutbildning och vi ser gärna att Du har erfarenhet av liknande uppgifter. Mer information om Ericsson Microelectronics och Bluetooth kan Du hitta på vår hemsida: http://www.ericsson.com/microe/bluetootoh.html
Contact: Johnny Johansson, 08-757 42 18,
johnny.johansson@eka.ericsson.se, Erik Bjernulf, 08757 41 84, erik.bjernulf@eka.ericsson.se. Application: Produktchef Bluetooth, Ericsson Components
AB, KI/EKA/N/P Karolina Medin, 164 81 Kista, karolina.medin@eka.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Strategic Product Manager
Product Line Third Party Products has the overall responsibility for sourcing of external vendors' messaging systems. The product portfolio consists of solutions for Voicemail, SMS, Cell Broadcast IVR/speech
recognition, e-mail and Unified Messaging from
partners like Comverse, CMC, Sema, Brite, Vocalis,
Microsoft and Unisys. The unit is an integral part of
Product Unit Messaging, a shared PU supplying
messaging solutions to all telecom standards supported by Ericsson.

• As a Strategic Product Manager you will be responsible for a product area and the relation with
one or several external vendors. The product area responsibility includes management of the product
portfolio and securing that the existing product mix
is competitive and profitable. As responsible for a
vendor you are responsible for the overall relation,
produa planning and planning of joint marketing activities.
Your work will be characterized by a strong business perspective. Good communication skills are necessary, you will spend a lot of your time on coordination of people. You will also work with financial
analysis and business cases. You have a University
degree in Business and/or Engineering and knowledge and experience in Wireless Technology. Market

understanding and experience is necessary. Join us
for a challenging and rewarding jobl
Contact: Ola Svensson, 08-404 4904, Ola.svensson@era.ericsson.se, Peter Hjorth,
peter.hiorth@era.ericsson.se. Application: Strategic
Product Manager, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS
Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm,
elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Product Manager Advance Product Planning
Till Global Product Management Accessories i Lund
söker vi en Produktchef inom området Advance Product Planning. Vår grupp för Advance Product Planning har som mål att skapa förutsättningarna för en
bra produktportfölj av tillbehör för våra framtida telefoner, vilket innebär ett både innovativt och strukturerat arbete.
• Som produktchef kommer Du att ansvara för olika
uppgifter när det gäller att skapa tillbehörskoncept
kring våra nya telefoner. Du kommer att ansvara för
koordinationen mot nya telefoner, vilket innebär att
följa med i utvecklingen av dessa telefoner och skapa en lämplig produktportfölj av tillbehör kring dem.
Andra arbetsuppgifter kommer att omfatta alltifrån
idéskapande och utvecklande av nya produktkoncept till att skapa förståelse för kundbehoven av tillbehör. Dina viktigaste kontakter kommer att vara
mot affärsområdet GSM och den övriga tillbehörsproduktledningen, men även ut mot marknadsregionerna.
Som person bör Du vara säljande, flexibel och
strukturerad för att kunna realisera Dina produktidéer och samtidigt kunna skapa en effektiv produktfamilj. Du innehar troligen en högskoleexamen
inom ekonomi och/eller teknik. Vi förutsätter att Du
har PC vana, samt behärskar engelska i tal och skrift
Kontakta: Sigge Frolov, 046-19 31 92, sigge.frolov@ecs.ericsson.se, Niklas Bengtsson, 046-19 40
56, niklas.bengtsson@ecs.ericsson.se. Ansökan: Product Manager-Advance Product Planning, Ericsson
Mobile Data Design AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Product Marketing Manager
WLAN Solutions
Wireless LAN (WLAN) from Ericsson is a new way of
extending your fixed network so that it encompasses
all of your employees needs in these rapidty-changing times. It allows working in new ways and in different environments, all without breaking a connection or worrying about cables, plugs or network settings. And of course, it employs state-of-the-art encryption and key protocols. WLAN from Ericsson is
mobility, security and performance.

• WLAN Systems is a Product Unit developing and
promoting the Ericsson WLAN offer across segments.
The WLAN market is a new and rapidly growing market addressing the need to make high-speed datacom mobile and flexible. We are developing the future WLAN solutions according to the HiperLAN2
standard. In addition we presently offer sourced
WLAN solutions in combination with our own security and mobility features. The WLAN technology already today offer flexible use of your Mobile PC in the
office, selected public areas as well as in the home.
WLAN Product Marketing.
We need to complement our Marketing & Sales
Support for WLAN products and solutions In this position you need to build and maintain a contact
network within the relevant Ericsson Business- and
Market Units. Together with this network you should
feed back customer requests and promote products
and solutions. You will also have responsibility for trials and pilots with corporate and operator customers.
Product Marketing Manager WLAN SolutionsBased
on your technical background you want to take a
step closer to the customer and turn market needs
into product packages and solutions. You will together with our internal and external contact network
be the sensor and interpreter of customer needs.
You will work toward the corporate, the operator as
well as the home market You need to understand
how we can leverage from high level sales objects in
these segments and how our technology and packaging can be reused across market segments. As a
bridge between the customer and the product management within the Product unit you need to screen and document customer needs in a systematic
way. You will secure that relevant input is fed back
into our discussions and to the right requirement
specifications, to enable a competitive WLAN offer
now and in the future.
We expect you to have a technical background,
preferably from the datacom area. Product manage-

ment or Product Marketing experience is a benefit A
creative mind based on technical understanding and
a customer perspective is your most important feature. Within the framework of our Product Marketing
Team you are expected to work independent with a
professional drive that leads to clear results.
Contact: Magnus Gunnarsson, +46 8 404 4793,
magnusgunnarsson@era.ericsson.se. Application:
Product Marketing Manager WLAN Solutions, Ericsson Radio Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf,
164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM

Product Manager
• As the product manager you identify new market
opportunities and ensure that your products meet
the demands of the market-Mobile Telecom operators all over the world. You are responsible for product strategies, positioning and planning of releases
over the whole product life cycle, the activity spans
from market research to specifications of detailed requirements in development projects. An important
task is to prepare financial input for investment decisions, both cost and revenue estimations and managing the profit and loss statement for the product
You are actively involved in both planning and follow
up of the development projects, and are independently handling contacs with customers, resellers
and partners.
You have an outgoing personality and are able to
understand and explain complex system solutions.
Probably you have an engineering degree and experience from software development and the mobile
telecom business.
Contact: Elisabeth Karlow, 08-685 2641,
Elisabeth.karlow@ehpt.com. Application: HG77,
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB,
HG/EHS/FP, 112 78 STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Produktchef CDU till GSM
GSM Based Products (GSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi är ansvariga
för utveckling och underhåll av enheter ingående i
GSM basstationer och GSM add on produkter som
skapar bättre täckning och/eller bättre talkvalitet i
operatöremas mobiltelefonnät Exempel pä produkter och lösningar från CSM Based Products är Combiners, Tower Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units (CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsenheter inom affärssegmentet Nätoperatörer.

• Som produktchef kommer du bl a att ansvara för
lönsamheten i produktlinjen, kravdefinition, prissättning, konkurrentanalyser samt kundinterfacer.
Vi söker dig som är civilingenjör eller har motsvarande utbildning. Du har erfarenhet av system- eller
produktledning inom cellulära RF/MW områden
samt RBS/Fiiter. Som person är du drivande och har
lätt för att skapa nya relationer.
Kontakta: Carl-Magnus Månsson, 08-404 25 4 1 , Anna-Greta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
Produktchef CDU till GSM, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Senior Product Managers
AIM FOR THE STARS-JOIN THE SATELLITE TEAM.Exciting opportunitie within Satellite Sv'stems-o new and
challenging business for Ericsson. Valid for Stockholm and Washington DC. Within the Operator Segment Business Unit-New and Special Business Operations (BNSO) was established this year. The Product Unit-Satellite Systems belongs to BNSO which
has the mission to give new small business activities
the appropriate attention and conditions for successful operation.
• Mobile satellite systems will play an important role in providing complementary service to existing terrestrial cellular system operators and fixed telephone
subscribers in remote areas. Roaming agreements
between cellular operators and satellite operators
and the availability of dual-mode handheld phones
will facilitate these services. We develop satellite functionality as part of Ericsson's global product portfolio.In recent years, Ericsson has been awarded 3 gateway infrastructure contracts-both ICO and Thuraya
are narrowband systems for voice and low rate data
and are GSM-based, and Astrolink, Ericsson's first satellite broadband system (with multimedia services
for voice, data and video).
Within this business and product unit, the section
responsible for Product Management is now looking
for Senior Product Managers. In this challenging po-
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sition, you will be handling: Satellite customer requirements on standard Ericsson products. Product strategies for the Mobile Satellite system application.
Product plans and programs. Satellite customer business cases. Technical support towards the customer
program organizations during the TTM/TTC flow.
Technical sales support towards local companies and
customers with information needed for a successful
market launch.
You will provide our customer with technical competence, including technical discussion, product presentations, preparation of technical specifications,
and production of technical documentation.
The customer satellite projects require detailed
technical systems knowledge. As many of the technical requirements for satellites are not standardised,
the position requires technical competence in overall
network design, with good high level and detailed
knowledge of protocols. It is a very strong plus if you
have experience in CSM/CPRS/ATM/ISUP/IN and
worked in development projects.
We need a individual who is outgoing, independent and serf-motivated with strong interpersonal
and communication skills. You should have a university degree, preferably M. Sc. or similar. Good written
and oral skills in English. If s a plus if you have experience in tender preparations. If you wish to join our
group, help us achieve our goals, and enjoy the feeling of working in a small organisation, then please
feel free to contact us to discuss this role in more detail.
Contact: Eric Sandberg, +46 8 757 17 30, ericsandberg@era.ericsson.se. Application: SENIOR PRODUCT MANAGERS, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM,
mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Product Manager TDMA/CDMA
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag ca 1400 anställda. Inom Ericsson är
RSA känt som ett okonventionellt men resultatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
förut har gjort. Vi säger om oss själva att vi är fryhänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för det
vi gör. RSA är ansvarig för utveckling och produktion
av RF komponenter och delsystem som ingår i radiobasstationer för de amerikanska TDMA och CDMA standarderna.

JOBBNYTT
Configuration Manager
• Inom enheten High-End processors har den nya
avdelningen System Processors ansvar för att utveckla datorplattformar för applikationer som kräver hög
prestanda och hög tillgänglighet. VI baserar våra produkter på kombination av kommersiell mikrodatorteknik, standard operativsystem och egenutvecklade
systemkomponenter.
De två viktigaste produkter vi idag arbetar med är
nästa generations Centralprocessor för AXE och maskinvaruplattformen för tillämpningsplattformen NSP
som bygger på UAB:s realtids-OS TelORB.Vi söker en
Configuration Manager att svara för konfigurationsstyrning inom ett eller flera av våra projekt som
omfattar både maskinvara och maskinvarunär programvara.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att fastställa och svara för CM-plan för projekten, övergripande
ha ansvaret för projektets felrapports, ändrings och
releasehantering samt hålla kontroll på och bevaka
status på samtliga leverabler inom projekten. Arbetet
bedrivs i nära samarbete med konstruktörer och projektledare som geografiskt är spridda på flera kontinenter. (Australien, USA och flera platser i Sverige.)
Lämplig bakgrund är tidigare erfarenhet inom CM
och/eller erfarenhet av hårdvaru och/eller mjukvaruutveckling Du bör vara van UNIX användare. Arbetet
kräver förmåga att överblicka komplicerade strukturer.
Erfarenhet av Clear-Case är meriterande. Som person skall du ha ett ordningssinne och vara lätt att samarbeta med.Om du vill vara med och bygga en ny
spännande framtid för Ericsson inom The new Telecom world Kontakta
Kontakta: Christer Tilländer, 08-727 2756,
Christer.Tillander@uab.ericsson.se, Joakim Leche,
08-727 4054, Joakim.Leche@uab.ericsson.se. Ansökan: Configuration Manager CM, Ericsson Utvecklings
AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö,
birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
The project office at Core Switching Products (CXP)
is responsible for management of development projects within the Product Area. We are now looking for
a Configuration Manager for our part of the UMTS
projecLTo handle Configuration Management for
the CXP part of UMTS, i.e. define the work procedures for CM in co-operation with the UMTS projects,
handling of the local CCB (Change Control Board),
of Baselines, Change Requests and support the project manager in CM issues. The CXP part of UMTS is
developed at 3-4 LDCs (Local Design Centre) and
you will hove many international contacts. Some travelling is required. You will get support from our internal network for Configuration Management
within the project office at UAB/X.

Configuration Manager
• TDMA (IS-136) och CDMA (IS-95) systemen utvecklas nu snabbt mot 3 Generationens mobilsystem med stöd för avancerade IP och datatjänster.
Det innebär bland annat att bredbandsförstärkare
och mjukvarudefinierad radio introduceras i basstationerna. För att styra denna utveckling söker vi nu
en drivkraftig produktledare som kan samla in och
formlera marknadskrav, initiera förstudier och styra
vår utveckling så att vi behåller vår marknadsledande
position. I arbetet har du täta kontakter med våra
kunder och kollegor i såväl Nordamerika som andra
delar av världen, varför du bör behärska engelska i
tal och skrift Du bör också vara beredd på en del resor.
För att lyckas i det här jobbet bör du vara självgående och drivande och känna till Ericssons mobilsystem. En lämplig bakgrund är en teknisk utbildning
och erfarenhet från konstruktion, projekt- eller produktledning.
Kontakt»: Ulf Hagström, 08-757 02 24, Bim
Ahlström, personal, 08-757 16 74. Ansökan: Product
Manager-TDMA/CDMA, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
Ericsson Utveckling AB är ett fristående bolag inom
Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder med plattformsprodukter för telekomunikation,
telekomunikatonstjänster och utveckhngsstöd.
Ericsson Utveckling AB ansvarar för den fortlöpande
utvecklingen av AXE-systemet som är världens mest
installerade telefonisystem, samt andra basprodukter inom telekomunikation for mobil, föst och bredbandsprodukter. Ericssons 100 OOu anställda är
verksamma i mer än 130 länder. Deras samlade
kompetens inom fasta och mobila nåt, mobiltelefoner och infokomsystem gör Ericsson all världsledande leverantör inom telekomunikation.

• In order to manage this work you must have experience in the CM area, preferably from development projects, or have a genuine interest in this kind
of operation.You must have a feeling for order and
the ability to co-operate.Fore more information,
please contact
Kontakta: Magnus Jacobson (Manager of project office, UAB/X/OC), 08-727 4122, magnusjacobson
@uab.ericsson.se., Ansökan: CM at UAB/X/O, Ericsson Utvecklings AB, P/Birgitta Friis, Box 1505 125 25
Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Projektledare/
programmerare
• Till vår enhet System Interfaces i Lund söker vi en
duktig person som kan fungera både som projektledare och programmerare. Vår lilla grupp fungerar
som de yttersta känselspröten mot omvärlden, vi
snappar upp nya trender och sätter blixtsnabbt ihop
en applikation för potentiella framtida telefoner. Vi
gör det som alla brukar säga vara omöjligt Målet är
att alltid vara ett steg före våra konkurrenter.
Din arbetsuppgift blir att agera som projektledare
för ett av dessa intressanta projekt men även i mån
av tid hjälpa till med programmeringen av dem. Deltagande i internationella standardiseringsfora kommer naturligt in i bilden, dels för att få de nya impulserna, men också för att driva Ericssons idéer inom
dem. Även kontakter med externa företag blir vanligt
förekommande. Du kommer att programmera mestadels i en telefon, men beroende på uppgiften kan
programmering även ske i en PC
Du skall vara en person som tycker om att tala inför människor, kunna inspirera, vara katalysatom i
gruppen. Du skall även vara en liten
Kontakta: Lars Novak, 046-19 35 16,
lars.novak@ecs.ericsson.se., Ansökan:, Ericsson
Mobile Communications AB, Personalenheten, 221
83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
The Operation Support System (OSS) is a part of the
CSM system. OSS offers the customer a centralised
operation and maintenance service of the CSM
system. The project office at the CSM OSS node is responsible for management of OSS project and we
need a project manager.
The Projects are executed in an international environment with sub projects in Linköping, Mölndal,
Oslo and Bangalore. We have FOA activities on several local companies through out the world.

Project Manager
• We are looking for a person with previous experience from project management and experience from
software development projects.We belive that the
personal skills should includes wide perspectiveability to focus on the most essentialresult orientation
ability to make the necessary decisions interest of
managing people in an international environment
Kontakta: Johan Svennestig, 013-28 4875,
johan.svennestig@era.ericsson.se., Ansökan: Ref No
99-90 Project Manager, Ericsson Radio Systems AB,
LVA/FH Eva Lindkvist, Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
eva.lindkvist@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Supply Development
Manager
In order to ensure that the PU-PSS products will enter the market successfully, all aspects of the Time to
Customer flow must be considered during Time to
Market
Supply development in this case equals the Prepare Full Deployment process, TTCprepa- rations in
parallel with design and development of future products.

• The Supply Development Manager provides with
competence to secure that products like GPRS,
UMTS, cdma2000 and real time Routers will fit the
PSS Supply Chain and Business model.. GENERAL
RESPONSIBILITY^ ensure that the new PSS products will be orderable and deliverable in time for
release.
To ensure that the product Supply Chain will
be
in line with PSS Supply and Support
mission, vision and goals. To ensure that the organisations
within the
product Supply Chain are prepared
during TTM and fully operational in time for release. To ensure that the product is designed for TTC.
CHALLENGESTo set and implement Supply and TTC
related
product requirements. To prepare operational TTC organisations
for phase-in of new products. To take on a line responsibility within the
management of design projects. To secure that
equipment is available for
the design projects and
for competence build-up..
We believe that the right candidate has a large inner power and a sense of urgency.You are a self-starter who enjoys working in a dynamic team. In addition you possess a analytical ability.You also have a
university degree in engineering (MSc), combined
with a thorough knowledge of Supply Management.
Kontakta: Bengt Jönsson, +46 8 585 33927,
bengtx.jonsson@era.ericsson.se, Bo Danielsen, Human Resources, +46 8 40 48167,
bo.danielsen@era.ericsson.se#9u# Ansökan: SUPPLY DEVELOPMENT, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/LK/15 Human Resources, Susanne Holmene,
164 80 STOCKHOLM, susanne.holmene@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LINKÖPING

Projektledare
Industrialisering, verifiering, produktion samt distribution av mobiltelefoner inom CSM standard. En integrerad anläggning frän teknikverifiering via inköp
av komponenter till distribution av färdig produkt
Antalet anställda är idag 1600 personer. Ericsson
Mobile Communications är beläget i Mjärdevi Sience Park, där 150 olika företag är etablerade inom
data och elektronik branschen. I området finns även
ytterligare fem Ericsson bolag.

• Vi söker nu projektledare till Projektkontoret inom
Teknikenheten. Vi arbetar med industrialiserings-,
transfer- och teknikprojekt som är tvärfunktionella
med medlemmar inom vår produktionsenhet och
med mycket nära samarbete med design och externa produktionsenheter både inom och utanför Sverige.Arbetet innebär att vara interface mot utvecklingsenheterna och externa produktionsenheter samt att
internt koordinera och leda uppbyggandet av en produktionsprocess.
Vi söker Dig som:? har erfarenhet av projektledning eller objektledning? är civilingenjör/högskoleingenjör eller har motsvarande kunskaper? är van att
arbeta under tidspress med många kontaktytor? har
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god social- och organisationsförmåga? erfarenhet av
elektronikproduktion är en merit
Kontakta: Christian Jakauby, 013- 28 77 47, christian.jakauby@ecs.ericsson.se., Ansökan: PROJEKTLEDARE, Ericsson Mobile Communications AB,
LI/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box 1996, 581 19
LINKÖPING, carina.nyberg@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

3 PP Messaging
Product Line Third Party Products has the overall responsibility forsourcing of external vendors' messaging systems. The product portfolio consists of solutions for Voicemail, SMS, Cell Broadcast, IVR/speech
recognition, e-mail and Unified Messaging from
partners like Comverse, CMC, Sema, Brite, Vocalis,
Microsoft and Unisys. The unit is an integral part of
Product Unit Messaging, a shared PU supplying
messaging solutions to all telecom standards supported by Ericsson. A new unit for Operative Product
Management and test S certification is currently set
up in Kista. The unit will have the overall responsibility for the technical coordination of the external
vendors. We have a number of open positions: Manager, Operative Product Management

• As the manger of Operative Product Management
unit you will be responsible for a group of operative
product managers and lab engineers. Besides your
managerial responsibilities, you will be responsible
for the build-up of technical expertise in our product
area as well as overall coordination of the certification projects (including profit/loss responsibility).
You are a member of the Product Line management
team.
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 system verification and/or
product management is relevant The management
role will include operational work with the products.
Operative Product Managers As an Operative Product Manager you will be responsible for the technical coordination of one or several technology areas.
You will also be the prime technical contact for one
or several external vendors. Your tasks will include
technical investigations, planning and execution of
certification projects and technical sales support to
Market Units.
You have a couple of years experience of work in
system management and/or product management
An engineering degree and good English communication skills are valuable
Kontakta: Ola Svensson, 08 - 404 4904, Ola.svensson@era.ericsson.se, Peter Hjorth,
peter.hjorth@era.ericsson.se. Ansökan: 3PP Messaging, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet
Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Projektleadare - SW Design
/ ETSI pågår just nu i rasande fart utveckling av en
världsstandard - HiperLAN/2 - för höghastighetsLAN med datatakter upp till S4 Mbit/s. HiperLAN/2
möjliggör trådlös access och mobilitet inom kontoret
och utgör en viktig del av framtidens hemmanät
där TV-, video- och PC-sladdar är ersatta av radiovågor.
• Wireless LAN Systems är en enhet inom Ericsson
med ansvar att standardisera, utveckla, producera
och sälja trådlösa LAN (WLAN). Enheten är under
"PPbyggnad vilket ger dig stora möjligheter att påverka organisationen och dina arbetsuppgifter. Vi vill
kombinera det lilla företagets arbetssätt med det stora företagets resurser.
Är du intresserad av att jobba i teknikens framkant
med IP och LAN i kombination med radioaccess och
mobilitet i en internationell miljö så har vi det perfekta jobbet för dig.Vi söker en projektledare för design och implementation av programvara för Windows 2000 terminaler, och av inbyggd programvara
för vår HiperLAN/2 basstation.
Tidigare erfarenhet av Windows eller inbyggda
system är meriterande men inget krav, du bör dock
ha tidigare erfarenhet av projektledning i en SW miljö. Utvecklingen bedrivs i ett team som har ansvarar
för hela kedjan av design, implementation och test
av programvaran för noden.
Ett strålande tillfälle att få arbeta med trådlös datakommunikation, realtid och avancerade protokoll
(IP, 802.1 l , m . l ) .
Kontakta: Hans Schmekel, 08-757 5592, hans.schmekel@era.ericsson.se, Martin Rinman, 08-585 346
44, martin.rinman@era.ericsson.se. Ansökan: Projektledare - SW design, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM,
mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Standards & Regulations
activities
The Wireless LAN Systems unit is aiming to exploit a
brand new worldwide market lor Ericsson. We intend to make high performance LANs wireless to let
Notebook and PDA users remain networked while
on the move within the Intranet, but also to public
hot-spots operated by Internet Service Providers 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 mobile access.Product manager;
Standards & Regulations activities

• 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 regulatory activities. You will ensure that the
necessary technical material is produced by our
technical experts, and that our position is tactically
well defended in international fora.
You will personally represent Ericsson at international meetings where experience from tactical and
political action is required to achieve desired results.
We expect you to be highly qualified in setting
strategic 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 companies, potential customers and radio spectrum regulators to achieve a regulatory environment that gives our products sufficient competitive strength.
Kontakta: Mikael Jonsson, 08-757 3626,
mikael.jonsson@era.ericsson.se., Ansökan: Standards & Regulations activities, Ericsson Radio
Systems AB, SC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
Stockholm, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND
7he business unit Datacom Networks S IP Services is
responsible for solutions for datacommunications
and IP services and we are launching a number oi
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exciting products and network solutions that dramatically will change the way telecom are implemented.

Project manager shows
• The future is Data Communications and IP- and
the Oatacom Networks business unit is leading the
way for Operators and Service Providers to transition
to the Packet world. Your role and responsibilities Ensure that Datacom technologies and DNIP products and service offerings are effectivly leveraged
and integrated into shows - Implement and manage DNIP presence at EMEA based shows and support the Global show plans (eg Telecom in Geneva,
CeBit Road Shows etc) - Attend meetings and develop integration plans with LME
Background - A couple of years in Communications - focused on shows, events and supporting activities is necessary as well as experience from project management - Ericsson experience is desirable
- Good communication skills - written and oral Team building and leveraging skills are also important When forwarding your application by mail please a copy to Birgitta.Wikstrom@ebcericsson.se
Kontakta: Birgitta Wikström, +46 8 422 2337, Birgitta.Wikstrom@ebc.ericsson.seBritt Alexanderson, Human Resources, +46 8 422 1258. Ansökan: PROJECT MANAGER, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H
Siw-Britt Johansson, 131 89 STOCKHOLM, SiwBrittJohansson@etx.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, NACKA STRAND
The business unit Datacom Networks & IP Services is
responsible lor solutions for datacommunications
and IP services and we are now launching a number of exciting products and network solutions that
dramatically will change the way telecom networks
are implemented.

Project manager
printed materials
• The future is Data Communications and IP- and
the Datacom Networks business unit is leading the
way for Operators and Service Providers to transition
to the Packet world. Your role and responsibilities; To manage the production of promotion materials,
invitations, collaterals supporting seminars and ge-

mer är detta en merit Vi söker dig som har stor initiativförmåga, är måffokuserad och kreativ. God helhetssyn och förmåea att kunna motivera din grupp
att nå gemensamma mål är viktigt

neral sales activities - to leverage Datacom technologies and DNIP products and service offerings in
printed matters and build the DNIP image together
with the LME - visual identity - to coordinate the
production of collaterals between different parts of
the organization

Kontakta: Tomas Lindström, 08-757 15 73, AnnaGreta Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan:
Senior Project Manager till GSM, Ericsson Radio Access AB, Kl/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93
Stockholm, Jobb@rsa.ericsson.se

Background ; in order to succeed we believe you
need the following - a couple of years in Communications - focused on written and printed materials is
necessary as well as experience from project management - a marketing education and Ericsson experience is desirable - good communication skills written and oral - team building and leveraging
skills are also important When forwarding your application by mail please send a copy to Birgitta.Wikstrom@ebcericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS, KISTA
Kontakta: Birgitta Wikström, +46 8 422 1258, Birgitta.Wikstrom@ebc.ericsson.se, Britt Alexanderson,
Human Resources, +46 8 422 1258. Ansökan: PROJECT MANAGER PRINTED MATERIALS, Ericsson Telecom AB, NA/ETX/D/H Siw-Britt Johansson, 131 89
STOCKHOLM, Siw-BritUohansson@etx.ericsson.se.

ASIC-konstruktörer och
C/C++/DSP-programmerare
för utveckling av världens mest avancerade
systemkretsar
Generic Technologies är Ericssons forsknings- och
förutvecklingsenhet för radio, opto och mikroelektronik Vårt arbete sker i samverkan med många av
Ericssons produktutvecklingsenheter runt om i världen.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Senior Project Manager
GSM
GSM Based Products (CSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi är ansvariga
för utveckling och underhåll av enheter ingående i
CSM basstationer och CSM add on produkter som
skapar bättre täckning och/eller bättre talkvalitet i
operatörernas mobiltelefonnät Exempel på produkter och lösningar från CSM Based Products är Combiners, Tower Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units (CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsenheter inom affärssegmentet Nätoperatörer.

• Vi söker en erfaren projektledare som kan driva
projekt som utvecklar nästa generation av produkter
inom vårt område. Projekten spänner över planering/systemering, konstruktion, industrialisering och
introduktion. Konstruktionsområden är RF-konstruktion, mekanik och programvara.

ERA/X/F är Ericssons kompetenscentrum lör
mikroelektronik, där IC-design, mikroprocessorer
och DSP ingår. Inom denna enhet ansvarar vi (X/FT)
för forskning och utveckling av avancerade digitala
ASICs och digitala signalprocessorer.
Vi arbetar med "System on Chip" (SoC) där hela
system bestående av mikroprocessorsystem, minnessystem, 10-system, DSP-system samt dedicerad
hårdvara för specifika funktioner finns integrerade
på en och samma ASIC. DSP-systemet kan bestå av
upp till åtta parallella digitala signalprocessorer
med tillhörande gemensamma minnessystem. Signalprocessorerna är baserade på Ericssons egen arkitektur Flexible ASIC som vi ansvarar för utvecklingen av.
Vi utvecklar också de programmeringsverktyg
som behövs för att ta fram mjukvaratillprocessorerna, bl.a. C-kompilator, debugger och simulator. Flexible ASIC-konceptet har använts sedan 1996 och
har blivit en de-facto standard inom Ericsson lör realisering av tunga signalbehandlingsapplikationer
som basstationer för mobilkommunikation, eko-

Du skall vara en erfaren projektledare med erfarenhet av produktutveckling och produktion. Har du
erfarenhet av produkter som produceras i stora voly-

Din framtid — 3:e generationens
mobiltelefoni - WCDMA
Det finns ett antal lediga befattningar inom en av Ericssons absolut
viktigaste satsningar, WCDMA. Här kan du vara med och utveckla
framtidens mobiltelefoni i en miljö där du arbetar med spjutspetsteknik i team med kontaktytor mot hela världen Om du är rätt person
skapar vi de förutsättningar och utmaningar som krävs för att du ska
utvecklas i takt med mobiltelefonin — eller ännu snabbare.

WCDMA blir nästa världsstandard för 3:e
generationens mobiltelefoni. Området är
högprioriterat av Ericsson och det finns
enorma möjligheter för expansion och tillväxt. Vi söker därför bland annat ett stort
antal civil- eller högskoleingenjörer alternativt människor som har arbetslivserfaren-

het/kompetens som motsvarar traditionella
examina. Befattningarna är många och innefattar systemingenjörer, hård- och mjukvarukonstruktörer, projektledare m.m.
Bes
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Produktenheten Bredbandiga radionät (Product Unit Widebnad Radio Networks) utvecklar nya system och produkter
för Ericssons bredbandiga mobiltelefonsystem, tredje generationen, UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMA
(WCDMA)

radioteknologi och ATM-transmission. Produktenhetens huvudkontor ligger i Kista. Stockholm. Vi ar en

ung organisation och arbetet sker i en spännande miljö där standardisering och utveckling sker parallellt, vilket ger dig
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stackare och talkodare men även för mer datakomorienterade applikationer som ATM-växlar. Vi är idag
ca 20 personer och behöver förstärkning i form av:

ASIC-arkitekt
• med flera ärs erfarenhet av systemkonstruktion på
ASIC Du kommer att arbeta med analys av applikationer/algoritmer, utveckling av nya ASIC-arkitekturer, partitionering av funktioner på hård- resp.
mjukvara och implementering av funktioner i ASICs.

ASIC-konstruktör
• med eller utan erfarenhet av ASIC-konstruktion,
men med ett stort intresse för hårdvarukonstruktion.
Du kommer att arbeta med konstruktion och av
hårdvarufunktioner med moderna hjälpmedel som
VHDL-syntes och VHDL-simulering.

ASIC-verifierare
• med eller utan erfarenhet av ASIC-konstruktion.
Du kommer att arbeta med utveckling och användning av nya verifieringsmetoder för dagens komplexa
systemkretsar. Erfarenhet av verifiering av hård- eller
mjukvara är en merit

Processorarkitekt
• med flera års erfarenhet av processorarkitekturer,
antingen som processorkonstruktör eller som hårdvarunära programvarukonstruktör. Du kommer att
arbeta med analys av kommersiella processorarkitekturer samt definition och utveckling av våra egna
nya processorer. Erfarenhet av DSP-programmering
är en stark merit

Processorkonstniktör
• med stort intresse för hårdvarukonstruktion. Du
kommer att arbeta med konstruktion av olika delar
av våra nya processorer. Erfarenhet av ASIC-konstruktion är meriterande.

DSP-programmerare
• med eller utan erfarenhet av DSP-programmering
i C eller på assemblemivå. Du kommer att arbeta
med implementering av DSP-algoritmer och styrfunktioner i multi-DSP ASICs, detta i utvärdering av
egna och kommersiella DSP-arkitekturer samt utveckling av nya. I arbetet kan också ingå att ta fram
benchmarks för våra egna processorer och kompilatorer.

C/C++-programmerare
• Du kommer att arbeta med utveckling av våra egna verktyg för programutveckling. Assemblers, kompilatorer, simulatorer och andra hjälpmedel speciellt
anpassade för våra processorarkitekturer. Erfarenhet
av kompilator- eller simulatorteknik är meriterande.
Vi söker även personer till vår grupp för användarstöd och underhåll av verktygen. Här är en serviceinriktad attityd och bra kommunikationsförmåga
extra viktigt

Projektledare
• med erfarenhet av projektledning av hela eller delar av stora ASIC-projekt Det är viktigt att du har förmåga att fokusera på rätt saker i ett ASIC-projekt någon som kräver en hel del tekniskt kunnande, men
också en stor dos organisationsförmåga. VI förutsätter att du kan kommunicera och samarbeta med
andra människor.
VI är ett kreativt gäng av engagerade människor
som gillar att arbeta på teknikens framkant med de
modemaste metoderna och verktygen och vi duckar
inte för rejäla utmaningar. VI kan erbjuda dig stora
möjligheter till utveckling inom ett av de mest prioriterade områdena inom Ericsson idag. Du är troligen
civilingenjör eller högskoleingenjör men det viktigaste är att du är intresserad av och engagerad i dina arbetsuppgifter samt har lätt för att samarbeta med
andra.
Kontakta: Magnus Jacobsson, 08-757 06 78, MagnusJacobsson@ericsson.com, Marie Zachrisson, personal, 08-757 31 64, Marie. Zachrisson@era.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/X/HS Anne-Marie Ahrsjö, 164 80 STOCKHOLM, Anne-MarieAhrsjo@era.ericsson.se

JOBBNYTT
Qualcomm. Det finns många intressanta arbetsuppgifter inom patentverksamheten, om du är intresserad av en blandning av ny teknologi och affärsrelaterade frågor.
Du kommer att medverka i utvärderingen av nya
uppfinningar för alla GSM Systems produktenheter
och arbeta med andra patentspecifika uppgifter, såsom vara med att utforma nya patentansöknigar,
svara på frågor från uppfinnare, identifiera nya uppfinningar, stimulera uppfinnarverksamheten bland
ingenjörerna, analys av konkurrenters patent etc.
Detta innebär att du kommer att arbeta ihop med
uppfinnare, patentombud och advokater, tekniska
experter, marknadsfolk och tillsammans med dina
kollegor i individuella projekt och i samarbete med
produktenheterna.
Du behöver inte ha några kunskaper om patent
sedan tidigare, utan du kommer att lära dig det du
behöver genom att gå patentkurser och sedan arbeta tillsammans med erfarna kollegor. När du blir mer
erfaren, finns det möjligheter att arbeta med mer
avancerade uppgifter, såsom patenträttegångar, konkurrentanalyser, licensförhandlingar, patentportföljstrategier, skriva patentansökningar etc.
Kvalifikationer: Du är civilingenjör eller motsvarande inom telekommunikation, radio, datateknik,
elektro eller fysik. Du har flera års erfarenhet inom
något av dessa områden, helst ser vi att du just nu
arbetar inom radio- eller telekommunikation, gärna
hos GSM Systems, och har arbetat några år som designingenjör, systemingenjör eller med liknande
avancerade tekniska utvecklingsuppdrag. En bred
teknisk baskunskap inom flera av dessa områden
krävs och du har djupare tekniska kunskaper inom
något relevant område.
Det är viktigt att du kan arbeta självständigt både
med detaljerade tekniskt analytiska frågor, men att
du samtidigt har ett brett perspektiv på affärs- och
teknikfrågor. Du talar bra engelska och kan uttrycka
dig väl i skrift både på engelska och svenska. Att kunna samarbeta med andra och kunna driva projekt
självständigt och ta egna initiativ är viktigt
Kontakta: Eric Stasik, manager, +468 75 71336, Kati
öhman, patent engineer, +468 585 31655, Ansökan:
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S, Ewa Strandendahl, 164 80 STOCKHOLM,
ewa.strandendahl@era.ericsson.se

Design/system-ingenjör
• Du som känner att du nu skulle vilja gå vidare i
din karriär och göra något nytt och annorlunda, men
fortfarande vill kunna utnyttja alla dina tekniska kunskaper och erfarenheter på ett mer strategiskt sätt är
intressant för oss!
VI söker två ingenjörer som är intresserade av att
hjälpa till att skydda och använda GSM Systems uppfinningar på ett professionellt sätt
VI är en enhet i Kista som arbetar med att samordna och stödja patentverksamheten inom affärsenheten GSM Systems. Patent är affärsverktyg som används för att skydda Ericssons forskning och utveckling och för att öppna nya affärsmöjligheter, som
Ericsson gjorde genom att använda sina patent mot

Kontakta: Per Andersson, 08-757 13 35, Per.Andersson@era.ericsson.se, Sofia Mavrokostidou, 08-764
11 76, Sofia.Mavrokostidou@era.ericsson.se. Ansökan: ARG/A Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/AH/H Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

Chef configuration and
integration services
LVZ är kompetenscentrum för switch implementation
inom BMOC. LVZ är en del av Service Area Unit
(SAU) som ansvarar för den totala lönsamheten inom switch implemenation inom BMOC. Vi ansvarar
för metoder och hjälpmedel för samtliga switch produkter och arbetar inom TTM och TTC
• Du skall leda en verksamhet som jobbar med DT
och integration. Verksamheten omfattar utveckling
av metoder och hjälmedel för switch implementation. Vi arbetar i TTC med att verifiera metoder och
hjälpmedel samt att utföra tjänster i hela kundprojekt kedjan. Enheten omfattar 80 personer och har
hela världen som arbetsfält. Du kommer att rapportera till enhetschefen för LVZ. 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 implementationsverksamhet 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.

Systemverifieringsingenjör
Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) är en nybildad enhet med ansvar för DWDM
(våglängdsmultiplex) system. DWDM är 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 systemprodukten mot dess kravbild. Kraven avser funktionalitet
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 bakgrund inom telekom, gärna transmission, och du är sannolikt envis, noggrann och systematisk.

Kontakta: Sten Halvarsson, 08-719 6542, sten.halvarsson@etx.ericsson.se, Madeleine Koch, personal,
08-681 2192, madeleine.koch@etx.ericsson.se. Ansökan: SYSTEMVERIFIERINGSINGENJÖR, Ericsson Telecom ABSusanne Hellberg KK/ETX/W/H, 126 25
STOCKHOLM, susanne.hellberg@etx.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

• Vi söker dig som har erfarenhet (med glöd) av CM
eller annan passande bakgrund (till exempel 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 det 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- IP- ClearCase

Kontakta: Roger Holmberg, 08-404 4551,
Roger.Holmberg@ericsson.se, Daniel Lövung, 08757 31 26, Daniel.Lovung@era.ericsson.se, Pierre
Spiik, 08-7570923, Pierre.Spiik@era.ericsson.se Ansökan: Senior Designer, Ericsson Radio Systems AB,
AH/HS Elisabet Grahl, 164 80 Stockholm,
elisabetgrahl@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Generic Technologies är Ericssons forsknings- och
förutvecklingsenhet för radio, opto och mikroelektronik. Vårt arbete sker i samverkan med många av
Ericssons produkt-utvecklingsenheter runt om i världen. Technology Area Opto söker nu flera medarbetare med intresse att bidra till Ericssons teknikutveckling av fiberoptiska lösningar för radiobastillämpningar.
Gruppen kommer att jobba med ett brett perspektiv och en tidshorisont på 1-2 år av teknologiutveckling, men även delta i produktutvecklingsprojekt till
viss del. Gruppen kommer att vara ett centralt kompetenscenter för fiberoptiska lösningar för radiobasstationer med ansvar att driva och delta i pre-development projekt samt att sprida denna kunskap
inom koncernen. Det krävs därför en god teknisk
kompetens inom respektive område kombinerat
med en utåtriktad läggning med intresse att sprida
kunskap. Erfarenhet av projektledning är meriterande liksom kunskap om radiobassystem. Vi arbetar
inom ett teknikområde i snabb utveckling och kan
erbjuda ett stimulerande arbete med många utmaningar. Vi har ett nära samarbete med andra Ericssonenheter för att utveckla framtida teknologilösningar.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Wireless Office Applications
Using GSM
• Till enheten, Radio Network, Wireless Office, söker
vi systemingenjörer för utveckling av radionätfunktionalitet och cellplaneringsmetodik för, Wireless Office
tillämpningar. Arbetet rör både det IP baserade GSM
on the Net och traditionell GSM.
Det gäller att skapa effektivast möjliga radionät
och tillhandahålla/utveckla metodik som gör GSM
konkurrenskraftigt i kontorsmiljö. Detta gör vi bl.a.
genom att vi tillsammans med operatörer genomför
testprojekt där olika delar av funktionaliteten trimmas. Vi utvecklar även metoder för frekvensplanering
och ställer krav på Ericsson olika cellplaneringsverk-

tygVi tror att du har en bakgrund som civil- eller
högskoleingenjör.
Kontakta: Stefan Lidbrink, 08-404 5966, stefan.lidbrink@era.ericsson.se., Ansökan: Wireless Office
Applications Using GSM, Ericsson Radio Systems AB,
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Senior Designer
Kontakta: Roger Orrstenius, 08-505 31968, roger.orrstenius@era.ericsson.se., Ansökan: CHEF CONFIGURATION AND INTEGRATION SERVICES, Ericsson
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

lområden, så ock på Systemnivå som är ett eget
Kompetensteam. 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 presenterar nya funktionerna för vår kund. Därigenom
får vi erfarenheten 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- RUP- JAVA- C++- Distribuerade system- IP- Simuleringsteknik- Verifiering av Realtidssystem- Rational ROSE- SNMPVId frågor, ring gärna eller skicka lika gärna ett e-mail till någon av oss!

ERICSSON TELECOM AB, STOCKHOLM

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG

CM - erfarenhet
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB

Du får genom utbildning och on the job training
allt från insikt till djup kunskap i flera av dessa områden. Vår process är RUP, PROPS används för projektstyrning och CMM finns hela tiden som en ledstjärna
och ett verktyg i vårt arbete. Kontakta oss gärna om
du har några frågor!

KONTAKTEN NR 21 1 9 9 9

• 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 Generationens Mobilsystem kommer 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 nycke-

Utvecklingsingenjör,
Optiska länkar
• Du kommer att arbeta med optolänk-dimensionering och val av optiska sandar- och mottagarkomponenter. Du kommer också att vara drivande kravställare i diskussioner med leverantörer av optokomponenter för framtida radiobastillämpningar. Att
sprida optokunskap till olika produktenheter genom
att tex. specificera optiska länkar och system ingår
också i arbetsuppgifterna. VI söker dig som har erfarenhet av optiska system eller komponenter samt
civ. ing. utbildning eller liknande med lång erfarenhet inom området opto.

Utvecklingsingenjör,
Optiska test & mätmetoder
• Du kommer att vara ansvarig för att bygga upp ett
mätlab och även delta i utvärdering av optokomponenter. I dina arbetsuppgifter ingår också att specificera komponenter och upprätta testinstruktioner åt
produktenheter. Vi söker dig som har erfarenhet av
mätteknik inom området optiska system eller komponenter och har en civ. ing. utbildning eller liknande.

Utvecklingsingenjör,
Installation
• Du blir ansvarig för att koordinera tekniska frågor
rörande installation i pre-development projekt och
även kommunicera med olika produktenheter i dessa frågeställningar. Detta innefattar allt från kabeldesign och fiberkontaktering till metoder och verktyg
för opto-kabeiinstallation. Syftet är att vidareutveckla
dessa teknologier och metoder för att optimeras för
radiobastillämpningen. Vi ser gärna att du har civ.
ing. utbildning eller motsvarande, med erfarenhet av
optokabel och/eller installation.
Kontakta: Jan Söderström, 08-585 34419, jan.soderstrom@era.ericsson.se, Torbjörn Cagenius, 08-508
77719, torbjom.cagenius@era.ericsson.se. Ansökan:
Den aktuella tjänsten., Ericsson Radio Systems AB,
Anne-Marie Ahrsjö, KI/ERA/X/HS, SE-164 80 STOCKHOLM, anne-marie.ahrsjo@era.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Manager
The unit NPI Switching System (ERA/LVR/PP) is seeking a new manager. The manager holding the position at present will in near future undertake an assignment abroad.The unit is one of 10 units within
EMEA ND/NPI Service Delivery and is under expan-

sion in order to meet the service delivery demands.
The unit is responsible for service delivery of
Network Performance services for Wireline and Wireless systems within Network operator and Service
provider segment
• The position will require a high level of competence, frequent travelling, a great interest in competence development and knowledge management
You shall have working experience from service
delivery of wireline and wireless systems. Solid working experience within wireline and wireless telephony is essential and within the Network Performance Improvement area highly beneficial. It is further a
prerequisite that you have good Ericsson knowledge,
solid managerial experience, excellent human competence, team-building skills and are fluent in English.
Contact: Sören Jonsson, +46 8 404 7291,
soren.Ljonsson@etxericsson.se., Ansökan: Service
Area Unit ND/NPI - EMEA, Ericsson Radio Systems
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kersin.almblad@era.ericsson.se.

iiiiiiiii i firi'iri» iiiiiiiiiiiiii'iniiiiii'iniiiiii'i'i'iiiiiiiiiinirT"ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB,
TELEFONPLAN

Säkerhetstekniker
Ericsson Real Estate S Services AB levererar tjänster
inom Real Estate och Facility Management till Ericssonkoncernen globalt Vår affärsidé är att tillhandahålla produktiva arbetsplatser och miljöer för Ericssonmedarbetaren bättre än något annat alternativ.
På vår enheten för kommunikation och säkerhet söker vi en säkerhetstekniker. Att arbeta med Ericssonkoncernens många bolag som uppdragsgivare är
både krävande och mycket stimulerande.

• VI söker dig som vill arbeta med att följa de regler
och riktlinjer för produktägarskap som finns inom våra produkter samt övervaka och arbeta för en bra arbetsmiljö. I dina uppgifter ingår också att arbeta aktivt för att produkterna utvecklas, förstärks och samordnas med övriga REM.
I projekt kommer du att arbeta för att säkerhetsprodukterna blir projekterade och installerade i
enlighet med vårt verksamhetssystem och kvalitetstänkande.
Det innebär att arbeta aktivt med interna arbets-,
kvalitets- och miljörutiner och hela tiden utveckla
kvalitetstänkandeL För att trivas med tjänsten och
oss bör du vara:
Noggrann och strukturerad. Drivande och målinriktad. Intresserad av miljö- och kvalitetsfrågor. Lyhörd
och samarbetsvillig. Mån om att utbyta kunskaper,
erfarenheter och färdigheter med övriga medarbetare, både inom enheten och inom hela REM. Din ansökan vill vi ha snarast dock senast 1999-12-15.
Kontakta: Per Ceder, ansvarig för produktområdet
säkerhetssystem, 08-719 46 0 1 ,
per.ceder@rem.ericsson.se., Ansökan: Säkerhetstekniker REM/K, Ericsson Real Estate & Services AB, Lena Plogby, HF/REM/HS, 126 25 Stockholm,
lena.plogby@rem.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

SW-designer
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom
Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och dess kunder med plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och utvecklingsstöd. Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av AXE-systemet, som är världens mest installerade telefonisystem, samt andra
basprodukter inom telekommunikation för mobil,
fast och bredbandsprodukter. Du finner oss i Älvsjö,
strax söder om Stockholm.

• Vi som arbetar inom enheten Core Switch Products söker Dig som vill vara med och utveckla framtidens system för telefoni och datacom.Om du är intresserad av att arbeta inom programvaruutveckling,
så har vi nöjet att erbjuda Dig möjlighet till produktutveckling inom flera områden och med olika programspråk (C/C++, Java, Plex-C och SDL). Du kommer att få delta I våra utvecklingsprojekt eller inom
prototyping.Det finns också stora möjligheter till
jobbrotation och framtida avancemang. Detta bestämmer Du helt själv.
Vi hoppas att Du har akademisk examen och har
Du dessutom erfarenhet av AXE-utveckling eller utveckling I liknande system är det givetvis ett plus. Vi
ser det naturligt att arbeta I grupp och ta ansvar för
varandra.
Kontakta: Anders Uddenberg, 08-727 3665, anders.uddenberg@uab.ericsson.se; Christer Nilsson,
08-727 4093, christer.nilsson@uab.ericsson.se; Håkan Amsberg, 08- 727 4958,
hakan.amsberg@uab.ericsson.se; Raffaele DAgostino, 08-727 4313,
raffaele.dagostino@uab.ericsson.se. Ansökan: SWdesigner X/R, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis,
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Box 1505 125 25 Älvsjö,
birgitta.friis@uab.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

System & Solution
Verification Engineers
Mass-market services based on IP-networks will demand broadband access. Fixed wireless access will
be a major competitive technology for the residential and small office/home office market!
Fixed Radio Access is a sub business unit within
New and Special Business Operations (BNSO). We
intend to become the world leader also in the field
of fixed Internet connections via radio.
• We need qualified System verification engineers.
This is a challenging position in a rapidly changing
international environment We believe you have a
degree in engineering, or equivalent practical work
experience, preferably knowledgeable in radio based
telecommunications, and a wide experience of testing procedures. You have good communication
skills as well as good knowledge of the English
languageContact: Jan Andersson, + 46 8 757 36 08, jan-rikard.andersson@era.ericsson.se, Birger Kjellander, +
46 8 764 06 05, birger.kjellander@era.ericsson.se,
Kjell-Gunnar Königsson, + 46 8 404 7946, kjell-gunnar.konigsson@era.ericsson.se Ansökan: System &
Solution Verification Engineers, Ericsson Radio
Systems AB, SC/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, ÄLVSJÖ
Vi är en enhet i Älvsjö med ansvar för utveckling av
SMS-funktioner i Ericssons CSM-system. Därutöver
arbetar vi också inom MSC/VLR och HLR. Arbetet
uförs i en internationell miljö tillsammans med kollegor i Tyskland, Spanien, Finland, USA och Grekland.
De närmaste åren krävs omfattande utveckling av
CSM systemet för att kunna klara av alla nya mobila
applikationer. Systemet ska också förberedas för
tredje generationens mobiltelefoni (UMTS, IMT2000).

Test & Verifiering
• Du kommer att arbeta med att verifiera den funktionalitet som implementerats i vår design. Arbetet
sker i huvudsak i simulerad miljö.
Du har 2-5 års högskoleutbildning eller motsvarande. Du är antingen nyutexaminerad eller har arbetat några år med mjukvaruutveckling. 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.Englund@era.ericsson.se., Ansökan: 1N170,
TEST & VERIFIERING, Ericsson Radio Systems AB,
LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM,
ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
We are a part of Product Unit BSS and work with
system design of our CSM BSS (Base Station
System). Our responsibilities include traffic handling
in BSS, data services and standardisation activities.
We now look for an engineer ready for new challenges working with early system design.

System Designer New
Datacom Services
• Would you like to join us and develop future datacom services in GSM? With us you will work with
early analysis of new datacom applications and propose technical solutions for these within our GSM
Base Station System (BSS). Our main focus is now
on making packet data over radio (GPRS) and broad
band services (EDGE) possible over the radio interface and through the BSS. We co-operate with other
Ericsson development centres in Sweden and abroad. An important part of our work is to take active
part in GSM standardisation, to influence it and to
create the new services.
We are something for you that are attracted by the
combination of datacom and radiolWe 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 datacom 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
1133martin.bakhuizen@era.ericsson.se., Ansökan:
System Designer New Datacom Services, Ericsson
Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80
STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.
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ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM

Implementation Engineer
• As an Implementation engineer, you will be at the
sharp end, working together with our customers.
Your primary task is to set EHPT products in operation at the customer site.
This implies a lot of international travelling, giving
you the opportunity to work with new people from
many countries.You will be the expert representing
EHPT. The implementation assignments at customer
sites are carried out, either as:
Customer projects with several people involved,
managed by our Customer Project Managers, where
you will be one in a team with the common goal of
getting our customer's satisfied with their investment
in EHPT products and services.
Small projects executed by one or two implementation engineers. Here you will take the whole responsibility for the project from preparations and
contacting the customer to executing the implementation on site, carrying out the acceptance procedure, all with the goal of making the customer satisfied
with their investment in EHPT products and services.
We are looking for people who are challenged by
working with a broad product portfolio within the telecommunication area.
You are willing to work independently as well in
project teams, enabling you to develop a wide contact network and a unique system view, as you work
closely with our customers world wide.lt is an advantage if you have experience in some of the areas below, but if you are the right person with a technical
background and a keen interest in learning then we
will provide suitable training according to your experience and needs: Installation and administration of
Unix& NT-based systems. Telecom or IS/IT industries.
Data communication (TCP/IP, X25, networks). Design in Unix/NT environment Installation & administration of Oracle and/or Sybase database. Web technology (Corba, Java, Servlets,...).
As a person, we see you as being well balanced
and also result and customer oriented.
You are capable of working independently with a
high stress tolerance and are creative in solving problems. .
Contact: Per Delin, +46 31 746 2639,
Per.Delin@ehptcom., Ansökan: HG93, Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB, HG/EHS/FP,
112 78 STOCKHOLM, ehsjob@ehpLcom.

ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM

System Architect
EHS/OM/DFis a Systems Integration & Verification
unit at the Business Unit Element Management Mobile (EMM) in EHPT. Were looking for a new colleague to lead our architecture and design work as we
meet OSS design challenges in the Ericsson Wireless
market
9 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 finding technical solutions for making our current
and future products to fit into our customers complex systems. You are also a very important link
between the customer and the design teams within
the Business Unit
We are looking for candidates with a university degree in Computing Science with experience in technologies 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 (0)8 685 2683, Thomas.Friberg@ehptcom., Ansökan: HG67, Ericsson
Hewlett-Packard Telecommunications AB,
HG/EHS/FP, 112 78 STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Labtekniker
Hos oss sker nu utveckling av EDGE och IP baserade
GSM plattformar och vi som arbetar med elektronikutveckling ser en mycket spännande framtid. Enheten ansvarar för utveckling av digital hårdvara till
basstationer för GSM.
• Vi söker Dig som vill ansvara för utrustning och
datorer i våra digitala lab. Idag består labben av tre
olika lokaler. Totalt finns ett 20 tal platser som vi använder för verifiering av digitala konstruktioner.

Dina arbetsuppgifter är att ansvara för drift och underhåll av våra labmiljöer. Detta innebär t ex koordinering av inköp av komponenter och verktyg, instrument, datorer samt programvaror, ansvar för kalibrering samt reparation av instrument m.m.
Du kommer att hålla i våra kontakter med leverantörer samt tillsammans med konstruktörerna investera i ny utrustning för digitalkonstruktion.
Du skall ha lätt för att samarbeta samt ha ett gott
ordningssinne. Vi tror att du är gymnasieingenjör eller motsvarande.
Kontakta: Hans Ohlin, 08-58530779,
hans.ohlin@era.ericsson.se., Ansökan: Labtekniker,
Ericsson Radio Systems AB, LR/H la Pettersson, 164
80 STOCKHOLM,
ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KARLSTAD

Supply Project Manager
We have taken the better of the two worlds, the former Network Intelligence Organisation at BN and
Value Added Services at BR, and merged them into
SCSA: Service Capability Servers & Applications
With a broader product range, and truly converging
services to offer, we are ready to conquer the minds
of the telecom community. Supply S Support located in Sweden, handles world-wide deliveries of
Network Intelligence platforms and services. ERA
Supply & Support in Karlstad are now looking for a
new...

• Good co-ordination is a key factor to a successful
delivery and a happy customer.The Supply Project
Managers role has been established in order 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 closely with
our order office and the resource owners, you are
coordinating activities not only internally within Supply & Support but also towards other units such as
AXE supply units. Customer Control Center and the
customer of course.
The job as such is very challenging you will handle both situations where argumentation and managing skills are necessary but also situations where
technical skills are needed. So if you have these skills
and you want to use them, then you have found the
place to work.
Since the area of responsibility is from order to acceptance you will get good insight in the processes
we work in. It is therefore essential that you also
focus on improvements to assure that w e will become a world class supplier.The job also involves travelsContact: Linda Thomassen (Manager - Karlstad),
+46 54 19 3693, Mobile: +46 70 246 9 3 2 6 ,
linda.thomassen@ericsson.com., Ansökan: SUPPLY
PROJECT MANAGER - Karlstad, Ericsson Radio
Systems AB, KS/ERAAU/OZ Linda Thomassen, 652
26 KARLSTAD, linda.thomassen@ericsson.com .

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Projektassistent
• Till vår enhet Terminal Project Office i Lund söker
vi en projektassistent Vi söker Dig som vill arbeta i
projekt och assistera projektledaren i projektets olika
faser. Ditt arbete innebär bl a att driva dokumentationshanteringen inom projektet samt att bygga upp
och uppdatera strukturer på web:en. Du kommer
även att hålla ihop processen kring varianthantering
och får ta hand om projektets praktiska hantering av
prototypserier. Detta arbete kommer att ske i nära
samarbete med fabriken.
Andra enheter som Du kommer ha nära samarbete med är produktledning utveckling, materialsupport och våra produktions-enheter. Är Du strukturerad, målinriktad och utåtriktad samt har lätt för att
samarbeta kommer Du väl till pass i vår projektmiljö.
Din bakgrund är minst gymnasium teknisk gren eller motsvarande. Har Du erfarenhet av konsumentprodukter är detta meriterande. Vi förutsätter att Du
behärskar engelska i tal och skrift
Kontakta: Paul Marsäter, 046-19 32 02, paul.marsater@ecs.ericsson.se,. Ansökan: Projektassistent
Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Utvecklingsingenjör Mekanik
• Till sektionen Mechanical Concepts inom avdelningen Product Concepts i Lund söker vi en utvecklingsingenjör. Vårt arbete är att dra upp mekaniska
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riktlinjer för nya produkter och starta upp utvecklingsarbetet på dessa. Vissa av produkterna vi arbetar
med är av kända typer, såsom nya telefonmodeller.
Men det kan också vara produkter som idag är helt
okända för oss, prylar som vi får vara med att introducera till världen.

applications ensuring 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 participating in improving the design methods in EHPT, and making sure they are
correctly used within our unit

Arbetar bedrivs i projektform, där Du får arbeta tillsammans med deltagare från bl a industridesign, elhårdvara, antennutveckling, displayteknik och leverantörer.

You should have worked several years with software development Most probably you have a university degree in computer science. You are interested in how the end users will work with the final product, and you have the ability to develop requirements specifications in co-operation with a product manager. You know how to create an efficient
and durable design, and how to implement it in cooperation with the other members in the development team.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:- samla
information om komponenter, byggblock, material,
styling-idéer m m, som kan användas i kommande
produkter. - sammanställa sådan information till produktkoncept med hjälp av modellering i UG CADbidraga med idéer kring nya produkter och dess
uppbyggnad.- finna leverantörer till "nya" typer av
komponenter och material.- kommunicera de nya
produktkoncepten till andra verksamheter inom
Ericsson.
Du ska vara intresserad av att utveckla helt nytt,
där Du själv skaffar informationen och sätter de första ramarna.
Du bör ha kört igenom ett utvecklingsprojekt och
ha några års erfarenhet av mekanik konstruktion av
Ericssons konsumentprodukter, där Du använt UC
CAD..
Kontakta: Per-Håkan Persson, 046-19 34 92, per-hakan.persson@ecs.ericsson.se. , Ansökan: Utvecklingsingenjör - Mekanik, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND , personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag inom
Ericssonkoncernen. Vi färser Ericsson och dess kunder med plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och utvecklingsstöd.
Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av AXE-systemet, som är världens mest installerade telefonisystem, samt andra
basprodukter inom telekommunikation för mobil,
fast och bredbandsprodukter. Du finner oss i Älvsjö,
strax söder om Stockholm.
Med AXE in i nästa milleniumM är en enhet pä
cirka 70 personer som arbetar med utveckling av
maskinvara och maskinvarunära program-varor inom

Konstruktion av
maskinvarunära
programvara

You will have the responsibility to guide the team
from a technical point of view. Our main environment is Unix (Solaris), and to a lesser extent Windows NT. The main languages are C++ and Java. It is
an advantage if you are also familiar with Corba. Telecom experience is also an advantage.
Contact: Pär Dahlin, +46 (0)8 685 23 29, par.dahlin@ehptcom . , Ansökan: HC68, Ericsson HewlettPackard Telecommunications AB, HG/EHS/FP, 112
78 STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Cellular Transmission system (CTS) är ett affärssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder
kompletta transmissionssystem för alla mobila
tillämpningar. Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet För att kunna möta kundernas krav på
snabba lösningar krävs självständiga och kunniga
medarbetare. CTS består för närvarande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår personalstyrka
med ytterligare personal.

Nätplanerare
• Som nätplanerare blir du ansvarig för transmissions- och transportnäts-design för cellulära operatörer. Du svarar för kravformulering, design, planering
och dokumentation 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 dimensionering av u-vågslänkar är önskvärt men
inte ett krav. Även nyutexaminerade kan komma ifråga för tjänsten. Goda kunskaper i engelska i tal och
skrift krävs. Personen vi söker är självständig, drivande och beredd att jobba utomlands under perioder.

• Arbetsuppgifterna på konstruktionssidan omfattar
allt från tidiga konstruktionsfaser till integration och
verifiering av färdiga produkter. Möjlighet ges också
att delta i tidiga systemerings- och utredningsfaser.
Utvecklingsarbetet bedrivs i självständiga team och
sträcker sig från maskinvarunära och realtidskritiska
funktioner till systemprogramvara.

Kontakta: Per Malmrud, 08-404 34 28, Madeleine
Koch, personal, 08-757 1749. Ansökan: Nätplanerare, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki
Mattsson, Box 11,164 93 Stockholm,
christina.mattsson@rsa.ericsson.se.

Beroende på intresse, kompetens och erfarenhet
kommer du att få arbeta med något eller några av
följande områden:
Konstruktion och implementering av programvara
för digitala signalprocessorer (DSP). I denna utveckling används moderna simuleringsverktyg. Utveckling
sker i både C och assembler.Konstruktion och implementering av drivrutiner för att hantera murti-DSPlösningar. För denna utveckling används processorer
med PowerPC-arkitektur.Utveckling sker i C/C++ i
realtidsoperativsystemet OSE Detta/CIassic

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

Konstruktion och implementering av programvara
på olika plattformar för regionalprocessorer samt deviceprocessorer (DP). I denna utveckling används
moderna simuleringsverktyg.Utveckling sker i SDL/C
i realtidsoperativsystemet OSE Delta.Verifiering både
med simulatorer och direkt i maskinvaran på egenutvecklade processorkort
Vi söker både nyutexaminerade och dig med flera
års erfarenhet av utveckling av maskinvara och/eller
maskinvarunära programvara. Att du redan idag arbetar inom Ericsson år meriterande. Viktigt är att du
är sugen på utveckling!
Kontakta: Anders Kvarforth, 08 - 727 3317,
anders.kvarforth@uab.ericsson.se., Ansökan: AXE,
Ericsson Utvecklings AB, PetsonalenhetenBirgitta
Friis, Box 1505125 25 Älvsjö, birgitta.friisiguab.ericsson.se.

ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM
EHS/OM/DE, Element Management is a software
development unit at BU EMM in EHPT. We develop
software for managing telecommunications
networks.

Chief designer
• Were looking for new colleagues to join us as w e
meet OSS design 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

Technology Management
Mobile IP, Bandwidth broker and differentiated services, are some of the exciting areas we are currently working with during the development of next generation mobile communication system, the worldwide UMTS. UMTS use the WCDMA technology on
the air interface, which makes it possible for an enduser to use new multimedia services, which so far
has been impossible. Our product is the UMTS Core
Network, i.e the network which connects the radio
access network to Internet, intranets and extranets.

• Our work is characterised of an open, stimulating
and creative spirit The technology area is very expansive and individual growth is unlimited. The possibilities for a shorter or longer serve abroad are very
good. We do now need to strengthening our technology management You will have long and relevant
experience of the technology area since you will
work close to our customers, identifying and specifying future functionality. You may also work with
system simulations or participate in different standardisation forums as 3GPP/ETSI or IETF.
We think that you have a masters degree or similar. Good English knowledge is required since all
work are performed in an International environment
Are you interested? Use our web-sfte and send an
application and CV for registration,
http://www.erv.ericsson.se/frames/open.html
Contact: Richard Persson, +46 31 703 6156 or cellular: +46 70 663 88 6 1 , , richard.persson@erv.ericsson.se., Ansökan: Mobile IP, Ericsson Mobile Data
Design AB, Human Resources, SS Sigfridsgatan 89,
412 66 Göteborg

ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM
EHS/OM/DB, Access S Control Design is a software
development unit at BU EMM in EHPT. We develop

software for managing telecommunications
networks.

OSS Design
• Were looking for new colleagues to join us as we
meet OSS design challenges from the Ericsson Wireless market The work in our unit includes the development of communications 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 telecom security
profiles. We develop in a mixed Unix and Windows
NT environment We work with C++ & Java and Corba/IDL as well as Sybase. Our work spans the entire
development process from requirements analysis
through implementation. In the communications
software area, we are currently looking for a new
colleague to work with the EAM product
EAM provides security checking, logging, and access from TMOS applications for X.25 command sessions on AXEs.
You have worked with software development in
the X.25/AXE communications area and have C++
and Unix experience. Eripax router experience is an
extra merit It is not only technical competence which counts: you should also be result oriented, organized, and have the ability to work independently as
well as in a team with a good ability to communicate. .
Contact: Susan Cohen, +46 (0)8 685 2102,
susan.cohen@ehptcom., Ansökan: HG57, Ericsson
Hewlett-Packard Telecommunications AB,
Hg/EHS/FP, 112 78 STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Sektionschef talkvalitet
Produktenheten SPP (Speech Processing Products)
utvecklar produkter för talkodning och ekosläckning
innehållande senaste teknik avseende algoritmer
och mikroelektronik, vi har totalansvar för utveckling
och leverans av talkodare och ekosläckare för Ericssons alla mobiltelefonsystem.
• Nu befinner vi oss i ett generationsskifte inom telecombranschen där telefoni över ATM och Internet
(IP) är den nya trenden. Vi söker därför flera entreprenörer som är intresserade 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 informella 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.
En nyckelparameter för våra produkter är hur väl
de kan återskapa mänskligt tal. Vi fokuserar nu på
detta genom att utveckla vår enhet för talkvalitet Enheten ansvarar för metodik och verifiering. Arbetet
sker dels i ett nytt eget GSM systemlab dels hos våra
kunder. Enheten är även ansvarig för analys av konkurrerande produkter. Talkvalitet är ett stort konkurrens medel för mobila system i synnerhet när ny
transmission som ATM och IP kommer in i bilden.
VI söker nu Dig som har en god helhetssyn samt
en vilja att påverka och motivera andra människor. Vi
förutsätter att du är självständig drivande, målinriktad och flexibel. Vidare tror vi att du har goda och gedigna ledaregenskaper samt intresserad av att arbeta
med människor. Erfarenhet av utveckling inom teleeller datateknik samt talbehandling är meriterande
men ingen nödvändighet Vi ser gärna att den som
söker är 45+. Som chef kommer du att ha det direkta ansvaret för sektionen och dess medarbetare som
i dagsläget består av ett par personer och som på
sikt ska växa. Vi arbetar inom ett intressant och viktigt område med lönsamma produkter i en organisation som är lätt att överblicka.

Kontakta: Johan Klerborg, 08-404 28 03, johan.klerborg@era.ericsson.se, Pär Hööglund, personal, 08585 319 59, par.hooglund@era.ericsson.se. Ansökan: Sektionschef till Talkvalitetsverksamhet, Ericsson
Radio Systems AB, Elisabeth Sandström,
KI/ERA/T/HS, 164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se.

KONTAKTEN NR 21 1999

ferred to as ad-hoc networks. A new and very powerful component that Ericsson contribute with in
this context is the Bluetooth short range radio technology.
• Our group has initiated work on how Bluetooth
could be used in ad-hoc networks and we need more people to help us with this challenging task. We
are looking for two persons that have been working
actively with TCP/IP networking, but also have experience with performance analysis and simulation studies of such networks-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.johansson@etx.ericsson.se., Ansökan: Wireless Adhoc Network Researchers, Ericsson Radio Systems
AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström, Torshamnsgatan
23, 164 80 STOCKHOLM

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Real Time Software
Designer
Ericsson Radio Access AB has a well known and broad competence in the field of wireless communications. Its main activities cover base stations, antenna
near products, radio coverage solutions and
transmission systems for analog and digital mobile
phone systems.
• We are looking for two new members of the software design unit Today around 15 people.You probably have a Mr Sc or equivalent in Datacom, Computer Systems or similar, and you have experience
from object oriented design and programming in
C/C++/Java. Knowledge in GSM and Internet technologies is an asset we appreciate. You should enjoy fast results with high quality.
Contact: Alf Töredal, MangerSoftware Design, +46 8
404 24 38, Pia Bolmgren Svensson, Human Resources, +46 8 585 34135. Ansökan: Real Time Software
Designer, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Human Resources, Box 11,164 93 Stockholm,
jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GÖTEBORG

Nätverksdesigners GPRS Backbone Design
Ericsson Mobile Data Design AB är ett av de ledande företagen i världen på utveckling av mobila datasystem samt Ericssonkoncernens utvecklingcentrum
för framtidens moblia datasystem som GPRS, EDGE,
UMTS och W-CDMA CPRS (General Packet Radio
Service) ger det världsomspännande GSM-nätet IPegenskaper. Med GPRS kan man vara uppkopplad
var som hekt, när som helst

• vill du jobba med nätverksdesign i teknikens absoluta framkant ? Vi utvecklar nätverket som binder
ihop noderna i 3:dje generationens mobila datasystem.Du får möjlighet att jobba med alla stadier av
utvecklingsarbetet Rån systembeskrivning till utvärdering av färdiga lösningar. Det finns stora möjligheter både för dig som vill specialisera dig på vissa områden som routing, säkerhet QoS, standardisering
etc. eller för dig som vill utvecklas i en bredare riktning med övergripande systemdesign, kundanpassning, systemintegration, projektledning etc Arbetet
innebär mycket interna- och externa kontakter med
både kunder, underleverantörer och övriga delar av
Ericsson-koncernen.
Du som söker bör ha en relevant högskoleutbildning samt ha gedigna kunskaper om IP teknologi
och datanätverk.
Kontakta: Peter Wessel, 031-703 62 46 , peter, wessel@erv.ericsson.se, Patrik Bengtsson, 031-703 65
4 2 , patrik.bengtsson@erv.ericsson.se. Ansökan:
Nätverksdesigners -GPRS Backbone Design, Ericsson
Mobile Data Design AB, Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89, 412 66 Göteborg

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
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 advanced theoretical studies and simulations,
to handson work with network equipment and programming deep in OS kernels. We also take active
part in the IETF standardization process in the area
of IP QoSCurrently 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 re-

Verifiering av 3dje
generationen - mobilsystem
och mobiler
Vi på ERA/UV kommer att integrera, verifiera och
stödja kundens acceptans av Ericssons totala systemerbjudande för 3dje generationens mobilsystem
UMTS. Systemerbjudandet innehåller produkter från
ett 20-tal utvecklingsinstanser inom och utom Ericsson bl a en radiodel baserat på WCDMA-tekniken,
core' nät för paket- och kretskopplat tal och data,
noder för drift och underhäll, servicenät för applikationer och applikotionsservrar samt terminaler för

tal, bild och data. Vår integration och verifiering
kommer att göras i samarbete med ansvariga för ingående produkter i systemet och med marknadsorganisationer.
• 13dje generationens system kommer dagens mobiltelefoner att ersättas av avancerade mobila användarterminaler. De kommer att innehålla mycket mer
än dagens mobiler t ex videokamera, operativsystem
som EPOC, javatolkar, webbrowsers och andra webapplikationer, kommunikation med kringutrustning
via bluetooth och de skall hantera höghastighetsdata
upp till 2Mb/s. Vi kommer att prova systemet både
med Ericssons terminaler och med andra tillverkares. VI på systemintegrering, systemverifiering och acceptans är organiserade i kompetensenheter och till
enheten för Radio Network and User Equipment söker vi dig som är eller vill bli duktig på användarterminaler (User Equipment) men jobba med helheten.
Jobbet innebär att definiera och planera tester, bygga upp testutrustning, programmera testsekvenser
och utföra tester. Du kommer att ha kontakt med
mobiltillverkare både inom och utanför Ericsson.
Du bör vara högskole- eller civilingenjör inom radio, elektronik eller data. Det är bra om du har erfarenhet, gärna av testning, från mobiltelefon! antingen från system eller mobilsidan. Självklart har du
kunskaper och vill lära dig mer inom radio, tele/datacom och programvara.
Kontakta: Hans Kvarneby , 08-404 93 49, hans.kvarneby@era.ericsson.se., Ansökan: Verifiering av 3dje
generationen - mobilsystem och mobiler, Ericsson
Radio Systems AB, LX/HS Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.been@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA
Ericsson Mobile Communications AB är idag världsledande 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 Maintenance enhet inom Product Development Smartphones and Speciality Phones. Produkter vi idag arbetar med och utvecklar är exempelvis PC-telefonen
CC-25 och Smartphonen R380.

Produktingenjör
Smartphones and Speciality
Phones
• Arbetet som produktingenjör utförs i det spännande och lärorika gränssnittet mellan SW/HW-design,
produktion, marknad och Global Customer Support
Du följer upp, analyserar och föreslår åtgärder när
våra produkter i underhållsfasen skall förädlas med
avseende på kostnad och kvalitet Du kan då även
komma att arbeta som projektledare. Enhetens arbete spänner över produktens hela livscykel ända från
förstudie till produktutfasning. Då vi bland annat ansvarar för utvecklingen av den högsta strukturella nivån och underhållsmiljön kan arbetsinnehållet också
delvis formas utifrån dina egna erfarenheter och
önskemål.
Du bör ha högskolekompetens, exempelvis civileller högskoleingenjör men erfarenhet inom området klassas mycket högt Som person är du utåtriktad
och har lätt för att jobba både i grupp och enskilt
Tveka inte utan hör av dig snarast!
Kontakta: Mimmi A Jansson, +46 8 404 3799, mimmi.a.jansson@ecs.ericsson.se, Ingemar Berling, +46
8 508 77285, lngemar.Berling@ecs.ericsson.se. Ansökan: Produktingenjör Smartphones and Speciality
Phones, Ericsson Mobile Communications AB,
Kl/ECS/HKS Anna Pelkonen, 164 80 Stockholm, anna.pelkonen@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät

Provplatskonstruktör
• Du kommer att arbeta med framtagning av provningsplatser och provningssystem samt testbametsgranskning vid industrialisering av nya produkter, bevakning av provningstekniska synpunkter i samband
med konstruktionsgenomgångar, dokumentering av
provutrustningar och testprogram, uppdatering och
vård av befintlig provningsdokumentation. Vidare
kommer du att arbeta med bevakning av utvecklingen inom området provningsteknik, utformning av
testflöden för nya produkter i samråd med processberedningen samt utvärdering och anskaffning av
nya utrustningar samt framtagning 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, HWkonstruktion, verifiering av produkter, programmer-
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ing i HP-VEE samt provningsberedning. Du är flexibel, analytisk, självgående samt har lätt för att samarbeta.
Kontakta: Eva Slivon Snis, 08-404 2908, Per-Gunnar
Nyström, personal, 08-764 1539. Ansökan: Provplatskonstruktör, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät

Gruppchef prod.teknik
• Som chef för sektionen tillverkningsteknik kommer du att ansvara för att leda och fördela arbetet,
utveckla personalens kompetens samt övriga uppgifter som åligger en gruppchef. Sektionen tillverkningsteknik ansvarar för testteknik/elektronik- och
programvaruutveckling.
VI söker dig som är civilingenjör med inriktning tele eller motsvarande. Du har erfarenhet av chefsarbete alternativt projektledning, konstruktion av hårdoch mjukvara samt testutveckling inom produktionsteknik. Har du även erfarenhet av Telecom och
RF-teknik är detta en merit Som person är du strukturerad och kreativ. Du har ett drivande arbetssätt
och kan motivera och entusiasmera dina medarbetare samt har lätt för att se helheten.
Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 3951, Bo Gunnarsson, 08-404 6624, Per-Gunnar Nyström, personal,
08-764 1539. Ansökan: Gruppchef prod.teknik,
Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND

Mediahantering i Windows
Produktenheten CSM@Enterprise inom affärsområdet CSM Systems ansvarar för och utvecklar en ny
genrations kommunikations plattform baserad på IP
teknologi. Det är en ny produkt som kommer att lanseras och levereras till kunder under våren samtidigt
som vi specificerar och utvecklar nästa års
utgåvor. Vår arbetsplats är i Nacka Strand och projektet bedrivs tillsammans med andra Ericssonbolag
inom och utanför Sverige.
• VI söker dig som vill arbeta med mediahantering
(ljud, bild, data) i IP nät och i Windows miljö. Vi har i
dag utvecklat produkter för ljudhantering med mycket bra realtidsegenskaper och kommer att vidareutveckla dessa både för ljud och andra mediatyper.
Du har kunskaper inom C programmering, IP protokoll och mediaströmmar, Windows miljö, ActiveX,
DirectX mm. Du strukturerar problem och system, du
tycker det är roligt att programmera, du påverkar och
håller tidplaner.Din utbildning och arbetslivserfarenhet kan variera. Det viktiga är att du har kompetens
inom delar av området och har viljan att jobba med
nya problemställningar i en dynamisk miljö. Du behärskar engelska i tal och skrift Besök gärna vår Web
sida: http://gsmrbs.ericsson.se/gsip/
Kontakta: Jörgen Moberg, NA/ERA/LRG/NYC, +46 8
422 0653, jorgen.moberg@era.ericsson.se., Ansökan: MEDIA HANTERING 1 WINDOWS, Ericsson Radio
Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89
STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Kistafabriken är Ericsson Radio Access ABs produktionsenhet Vi finns i Kista och sysselsätter omkring
800 personer av totalt ca 1400 anställda vid Ericsson Radio Access AB. Fabrikens huvudsakliga verksamhet är tillverkning av radiobasstationer till mobilnät

Utv.ingenjör test/mätteknik
hårdvara
• Du kommer att arbeta med utveckling av testplattform, hårdvara, mätmetoder o dyl. 1 arbetsuppgifterna ingår även att bevaka utvecklingen inom området test, nya produktkrav, nya tekniska möjligheter
samt att driva/medverka i interna teknikprojekt i samarbete med övriga produktionstekniska avdelningar, utvecklingsfunktioner 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 samarbetsförmåga.

Kontakta: Björn Eriksson, 08-757 3951, Bo Gunnarsson, 08-404 6624, Per-Gunnar Nyström, personal,
08-7641539. Ansökan: Utv.ingenjör test/mätteknik
hårdvara, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 Stockholm, christina.mattsson@rsa.ericsson.se.

servrar m m . Du strukturerar problem och system, du
tycker det är roligt att programmera, du påverkar och
håller tidplaner.Din utbildning och arbetslivserfarenhet kan variera. Det viktiga är att du har kompetens
inom delar av området och har viljan att jobba med
nya problemställningar i en dynamisk miljö. Du behärskar engelska i tal och skriftBesök gärna vår Web
sida: http://gsmrbs.ericsson.se/gsip/

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Ericsson Radio Access AB (RSA), har en välkänd och
bred kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är
verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni, basstationer, antennära produkter och
transmissionssystem för analoga och digitala nätverk. Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista
och vi är idag ca 1400 anställda.lnom Ericsson är
RSA känt som ett okonventionellt men resukatinriktat företag. Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur
bygger på att vi klarar det omöjliga, det som ingen
förut har gjort VI säger om oss själva att vi är flvhänta, snabbfotade, jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för det
vi gör.

Verifiering Prestanda
• Du kommer att arbeta med verifiering av ANP-delar (MCPA, filter TMA etc) för WCDMA med inriktning
mot prestanda, EMC (Electro Magnetic Compatibility) och Product Approval.
Vi söker dig som är civil- eller erfaren högskoleingenjör och har kännedom om instrument och
verktyg för verifiering. Du har även erfarenhet av verifiering av radiosystem. Som person är du drivande,
har lätt för att arbeta i grupp samt har ett stort teknikintresse.
Kontakta: Ulf Neuman, 08-404 6519, Bim Ahlström,
personal, 08-757 1674. #9u# Ansökan: Verifiering
Prestanda, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
Personal, Box 11,164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL
Enheten för Digitalelektronik och Testsystem FN/B,
söker:

Enhetschef konstruktion
Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. Vi söker dig som vill vara chef och leda
en konstruktionsgrupp. Du kommer att arbeta i en
stimulerande och utvecklande miljö där den personalsociala trivseln ges stort utrymme.
FN-divisionen ansvarar för utveckling av nosradar
och datorsystem för bland annat JAS och Viggen.
FN/B arbetar med utveckling av datorplattformar för
inbyggda realtidssystem. Vi är kompetenscenter för
avancerad digitalelektronik samt testsystem och är
idag ca 50 personer organiserade i sex enheter.
FN/BK utvecklar maskinnära programvara för olika
typer av realtidssystem. Främst för JAS och Erieye
men även åt andra projekt inom EMW och koncernen.

• Som chef förväntas du bl a ansvara för: - kompetensutveckling av medarbetarna. - att enhetens åtagande gentemot olika projekt uppfylls - informationsspridning inom gruppen - rekrytering och introduktion av medarbetare.
Uppgifterna är omväxlande och spänner från rent
tekniska 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: Jörgen Moberg, NA/ERA/LRG/NYC, +46 8
422 0653, jorgen.moberg@era.ericsson.se., Ansökan: JAVA UTVECKLING, Ericsson Radio Systems ABNA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM,
cecilia.jettel@ericsson.com.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Programvarukonstruktör
MCT (Multi Carrier Transceiver) Design är en produktutvecklingsenhet inom Ericsson Radio Access
AB. Vår uppgift 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 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 etableringsfasen för ett produktutvecklingsprojekt av en Multi Carrier Transceiver
på uppdrag av affärsenheten BMOA.

• Du kommer att arbeta med utveckling av programvara (styr- och kontroll) för MCT vilket innebär
att delta i systemarbete, skriva designspecar samt
skriva och testa programkod.
VI söker dig som har teknisk högskoleutbildning
eller motsvarande samt systemkurs i mobiltelefoni
och i C++. Du har tidigare erfarenhet av programutveckling i systemutvecklingsprojekt, gärna inom mobiltelefoni eller erfarenhet av system med liknande
realtidskrav. Som person är du socialt mogen, självgående, noggrann samt målmedveten.
Kontakta: Rikard Sohlberg, 08-757 15 00, Pia Bolmgren Svensson, personal, 08-585 341 35. Ansökan:
Programvarukonstruktör, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Programmerare - System
Interfaces
• Till vår enhet System Interfaces i Lund söker vi en
duktig programmerare. Vår lilla grupp fungerar som
de yttersta känselspröten mot omvärlden, vi snappar
upp nya trender och sätter blixtsnabbt ihop en applikation för potentiella framtida telefoner. Vi gör det
som alla brukar säga vara omöjligt Målet är att alltid
vara ett steg före våra konkurrenter.
Din arbetsuppgift blir att programmera prototypapplikationer. Detta kommer att ske mestadels i en
telefon, men beroende på uppgiften kan programmering även ske i en PC. Du bör kunna programmering ut i fingerspetsarna. C, C++ är Ditt naturliga språk
och Du uppfattar programmering som något roligt.
Du bör ha programmerat i ett par år gärna med internetrelaterade protokoll. Det är inget fel om Du är
en liten
Kontakta: Lars Novak, 046-19 35 16,
lars.novak@ecs.ericsson.se., Ansökan: Programmerare - System Interfaces, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

mmmmmsmmmmmmsmmmmmmmam
Kontakta: Thomas Andersson, 031-747 1187, thomas.andersson@emw.ericsson.se., Ansökan: ENHETSCHEF KONSTRUKTION, ref nr 99-156, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation,
431 84 Mölndal

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND

Java-utveckling
Produktenheten CSM@Enterprise inom affärsområdet CSM Systems ansvarar för och utvecklar en ny
genrations kommunikations plattform baserad på IP
teknologi. Det är en ny produkt som kommer att lanseras och levereras till kunder under våren samtidigt
som vi specificerar och utvecklar nästa års
utgåvor. Vår arbetsplats är i Nacka Strand och projektet bedrivs tillsammans med andra Ericssonbolag
inom och utanför Sverige.

• Vi söker system designers som kan utveckla vår
Applikations Nod med ytterligare tjänster, både
tilläggstjänster och grundläggande tjänster.
Du har kunskaper inom Java programmering, IP
teknologi, protokoll, system konstruktion, NT, Web

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
KARLSKRONA

Pro vare/ Installatör MPS
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltelefoni, företagskommunikation och programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt foretag med
ca 800 anställda. Huvudkontoret finns i Karlskrona
men vi har också kontor i Ronneby, Malmö och
Sundbyberg. EPKs (och Ericssons) positioneringslösning för CSM-system, MPS, står idag på tröskeln till
sitt genombrott Det första kommersiella systemet
skall precis levereras samtidigt som listan på trialkunder växer. Intresset hos Ericssons kunder är kort
sagt mycket stort

• Enheten P/OM har, utöver ansvaret för PrePaid
Supply, ansvaret att säkra upp Indus, Supply och
Support för MPS. MPS som produkt består i dag huvudsakligen av två delar. Den ena delen är en EPKutvecklad nod som heter MPC, Mobile Positioning
Center, baserad på UNIX och FDS. Denna nod utgör
en Gateway för positioneringsinformation mellan
GSM-infrastrukturen och applikationerna som ska
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nyttja den. Den andra delen består av vissa källkodsanpassningar gjorda i MSC, B5C och HLR för att
möjliggöra själva poiitionsinhämtningen.
Vår MPS-grupp består i dag av tre dedicerade personer (snart fem), men behöver utökas till sju till
årsskiftet
Vi söker därför dig som är intresserad av att vidga
dina vyer både tekniskt kontaktnätsmässigt och geografiskt Telekom- (gärna GSM) och/eller UNIX-erfa-

renheter är önskvärt Arbetet är omväxlande, projektbunden provning varvat med installations-, uppgraderings- och supportuppdrag runtom I världen (i dag
finns kunder eller prospekt från Chile i väst till Australien i öst).
önskemålet om UNIX-kunskaper kommer sig av
att MPC:n som sagt är UNIX-baserad, och att konfiguration och felsökning av denna är en viktig del i arbetet Likaså är kunskaper om hur man trafikmässigt

KONTAKTEN NR 21 1999

definierar, spårar och felsöker AXE, främst inom
CME20 och C7 / MAP, att se som mycket användbara. Vill du veta mer om MPS Indus, Supply och Support så vänd dig till:.

Technology AB, KA/EPK/HH A Hjertsson, Box 518,
371 23 KARLSKRONA

Kontakta: Thomas Letterkrantz , 0455-39 5926, thomas.letterkrantz@epk.ericsson.se, Stefan Håkansson,
0455-39 5464, stefan.håkansson@epk.ericsson.se.
Ansökan: Provare/lnstallatör MPS, Ericsson Software

• Som en del i att säkra supplyhanteringen krävs
det därför även en grupp implementationstekniker
som kan hjälpa och stötta marknaderna och ASO:erna i supplyuppdrag,, speciellt när nya produktkom-

PPS Supply

ERICSSON

Take the step into the future

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

DATACOM NETWORKS & IP SERVICES
ARE LOOKING FOR PROFESSIONALS IN:
• System Management
• System Design
• Hardware and ASIC Design
• Software Design C and Erlang
• UNIX device driver design
• Integration/Test
• Sourcing
• Configuration management
for Ericssons new ATM switch, AXD 301
Please find more detailed information about Product Unit
Infrastructure, A X D 301, the jobs, who to contact and where to
send your application:

http://avweb.etxb.ericsson.se/job
Jan Malmqvist (HR), phone: 08-719 57 48
E-mail: jan.malmqvist@etx.ericsson.se
Tommy Westin (manager), phone: 08-719 33 81
E-mail: tommy.westin@etx.ericsson.se

Don't hesitate! The future is here!

ponenter tillkommer men även vid tillfälliga toppar.
Supplyhelpdesk och remote upgrades är något som
vi ska introducera, men även direkta resor on site
kommer att vara vanliga.
Vi söker därför dig som är intresserad av att vidga
dina vyer, både tekniskt, kontaktnätsmässigt och
geografiskt GSM och/eller UNIX-erfarnheter är önskvärt.
Erfarenheter av SDP och Portabel SS7 (EIN, Infotec
i Kartstad) är mycket meriterande, liksom mobilt IN
generellt och PrePaid speciellt Arbetet är omväxlande, projektbunden provning varvat med installations, uppgraderings- och supportuppdrag runtom i världen samt support från hemmaplan, önskemålet om
UNIX-kunskaper kommer sig av att SDP:n är UNIXbaserad, och att konfiguration och felsökning av
denna är en viktig del i arbetet Likaså är kunskaper
om hur man trafikmässigt definierar, spårar och felsöker AXE, främst inom CME20 och C7, att se som
mycket användbara.
EPK/P/OM, eller Mobile Prepaid Supply som vi
också heter, har utöver supplyansvaret för Prepaid
även ansvaret för Indus, Supply och Support för MPS
(Mobil positionering). Som huvudkomponent i MPS
finns MPGn som liksom Prepaids SDP är baserad på
UNIX och FDS..
Kontakta: Ttiomas Letterkrantz, 0455-39 5926, thomas.letterkrantz@epk.ericsson.se, Henrik Starheim,
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0455-39 5659, henrik.starheim@epk.ericsson.se.
Ansökan: PPS SUPPLY, Ericsson Software Technology
AB, KA/EPK/HH A Hjertsson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

hållet Vi förutsätter att Du behärskar engelska både i
tal och skrift
Kontakta: U r s Novak, 046-19 35 16,
lars.novak@ecs.ericsson.se., Ansökan: Ansvarig specifikatoner, Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten @ecs.ericsson.se

Ansvarig specifikationer
• Till vår enhet System Interfaces i Lund söker vi en
person som ska driva specifikationsarbetet kring
systembussen och specifikt kontakten.
Du kommer att ha ett stort kontaktnät med i princip alla de flesta enheter inom Ericsson i Lund, men
även externa kontakter mot andra Ericsson lokalbolag och i vissa fall standardiseringsorgan. Du kommer att fungera som spindeln i nätet i denna viktiga
fråga, en rolig men tuff uppgift där Du bör kunna
hålla många bollar i luften. Du kommer att behöva
lära Dig mycket om telefonens funktionalitet för att
förstå vilka krav som ställs på systemkontakten. Ditt
arbete innebär även att ansvara för att driva en mötesserie kring kontakten.
Som person är Du ordningsam, noggrann och
tycker om att arbeta i grupp. Din utbildning är civilingenjör eller motsvarande, med erfarenhet från
elektronik alternativt kommunikations protokoll

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Technical Writer
Our unit is responsible for Product Marketing of the
BSS (Base Station Systems) and OSS (Operation
and Support System) part of Ericsson's GSM system.
Our mission is to support our Market Units and ensure that our customers understand the full value of
BSS and OSS offerings. This includes defining argumentation for our products, performing presentations to customers and local companies and managing the PU BSS market communication world wide.
• We are experiencing a growing need for our services related to increased competition in the market
and the introduction of Extranet as a marketing tool,
and need to reinforce our team with a technical writer who will also be given overall responsibility for

the quality and structure of our written material.
Qualifications and experience needed include
documented 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.ericsson.se., Ansökan: Technical Writer, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin
Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

System & Solution
Verification Manager
BROADBAND TO THE HOME!
Mass-market services based on IP-networks will demand broadband access. Fixed wireless access will
be a major competitive technology for the residential and small office/home office market.1 Fixed Radio
Access is a sub business unit within New and Special
Business Operations (BNSO). We intend to become

Rubriiken dåå... ?
Enheten Datacom på Ericsson Utvecklings AB
ansvarar för utveckling av, för tele- och
datacom applikationer lämpliga, exekveringsplattformar i form av inbyggda realtidssystem.
Detta omfattar hårdvara (processorkort),
mjukvara samt drift- och underhållsfunktioner.
Software Design and Components är en egen
avdelning inom Datacom som ansvarar för
RAZOR som består av operativsystem och
kommunikationsprotokolstackar. I RAZOR
ingår även utvecklingsmiljö och kurser som
stöd för de applikationsutvecklare som finns
inom Ericsson runt om i världen. RAZOR
används i olika typer av system från AXEstationer till system för IP-telefoni och routing.
Vi vill bli fler!

projektstart. Du bör ha minst 120 högskolepoäng eller liknande och kunskap i Unix,
makemiljö gärna ClearCase och SDL. Det är en
merit om du har kunskap om realtidsoperativsystem.

Produktledare Software
Design Environment:

Du kommer att arbeta med CM-hantering av
vår miljö samt sätt upp vår C-miljö/ClearCaseparametrar. Det är en merit om du har arbetat
med ClearCase tidigare.

Du kommer att ansvara för våra kunders
Design-miljö och ansvara för den strategiska
utvecklingen av miljön. Du kommer även att
ta hand om presentationer och marknadsföring
av miljön. Du bör vara civilingenjör eller
liknande, ha goda kunskaper i integrerade
utvecklingsmiljöer samt C, C+ + , realtidsoperativsystem och Unix.

Metodutvecklare:
Du kommer att arbeta med metodutvekling för
våra kunders räkning. Du bör ha erfarenhet av
mjukvaruutveckling gärna i C. Du bör ha
minst 120 högskolepoäng. Det är en merit om
du kan SDL, ClearCase, Unix och/eller
realtidoperativsystem.

Ansvarig för Configuration
Management:

Mårten Sundling
08-727 4363
Marten.Sundling@uab.ericsson.se
Skicka ansökan till
E-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se
Ericsson Utvecklings AB
Birgitta Fräs
Personalavdelningen
Box 1505
125 25 Älvsjö

Applikationsingenjör:

Systemutvecklare

Supportingenjör:
Du supportar våra kunder med dagliga frågor
ang. realtidsoperativsystem, design environment
och hur de skall arbeta i vår miljö. Vara med att
integrera våra verktyg till 'state-of-the-art"toolbox för våra kunder. Ansvara för
vidareutveckling av Ericssoninternt utvecklade
verktyg. Du bör ha arbetat med realtidsoperativsystem, integrerade utvecklingsmiljöer,
C-programmering. Har du dessutom arbetat
med SDL och/eller ClearCase är det en fördel.

Du ansvarar för byggmiljö som vi erbjuder till
våra kunder. Behjälplig för våra kunder vid

Anders Caspar
08-727 38 44
Anders.Caspar@ericsson.com

Du tar hand om våra kunder, vara med på plats
och hjälpa dem i deras systemering, problemlösning, utbildning. Du bör vara väl förtrogen
i realtidsoperativsystem C och debugging. Det
är en fördel om du har arbetat med SDL.

Du kommer att vara med att systemutvecklar
programvaran till realtidsoperativsystemet
vilket innebär systemutredning, implementation
och test.

Teknisk ansvarig för
Buildsupport:

Vi arbetar i en internationell värld där
kreativitet, kvalité och ansvar är naturliga
värderingar. Om du är intresserad så är du
välkommen att kontakta:

Make yourself heard.
ERICSSON

,
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the world leader also in the field of fixed Internet
connections via radio.
• We are looking for a Manager to our new growing
verification unit who enjoy working in the technical
forefront in areas of data communication and radio
technology in a dynamic and exciting international
environment In addition to integration and verification of our system consisting of own development
and sourced products,
You will also be responsible for the verification of
solutions with both Ericsson and externally sourced
IP products.
The job also includes tasks such as project planning and of course contacts with international customers and suppliers.
We believe you have a degree in engineering, preferably knowledgeable in radio based telecommunications, and a wide experience of testing procedures. You have good communication and leadership
skills as well as good knowledge of the English
language.
Contact: Birger Kjellander, + 46 8 764 06 OS,
birger.kjellander@era.ericsson.se, Kjell-Gunnar Königsson, + 46 8 404 7946, kjellgunnar.konigsson@era.ericsson.se. Ansökan: System
& Solution Verification Manager, Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80
STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

EDGE Standardisering
Evolutionen av GSM (EDGE) kommer att erbjuda väsentligt högre datahastigheter än dagens GSM.
Standardisering av EDGE tas 2 påbörjas nu, i ETSI
för Europa och i TI för USA Denna fas omfattar helt
nya krav och skiljer sig väsentligt frän EDGE fas I.
• Vill Du vara med att skapa EDGE? I arbetsuppgifterna ingår att bevaka dessa nya kravställningar samt
att kommunicera dessa i organisationen. Detta sa att
vi på mobilsidan kan påverka standarden så att den
blir gynnsam for oss. Du kommer att ingå i vår standardiseringsgrupp för GSM och vi erbjuder Dig en
spännande arbetsmiljö med många kontakter både
inom Ericssonkoncernen och externt med våra globala kunder.
Din bakgrund är civilingenjör (E/F/D) med några
års erfarenhet och intresse inom något/några av följande områden; GSM, GPRS, UMTS, WAP, IP-standardisering och diverse multimedia protokoll. Som person är Du initiativrik, drivande och kommunikativ. Vi
förutsätter att Du behärskar engelska i tal och skrift
Resor förekommer som en del i tjänsten.
Kontakta: Niklas Stenström, 046-19 34 57,
niklas.5tenstrom@ecs.ericsson.se., Ansökan: EDGE
Standardisering, Ericsson Mobile Communications
AB, Personalenheten, 221 83 LUND , personalenheten@ecs.ericsson.se.

JOBBNYTT
dership qualitites. 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 operatively responsible for the change control and follow
up for the development projects and maintenance. It
includes 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 administration is a plus.
A strong sense of order and capability to cooperate with others is a mustProduct Handling - Efficient
product administration is a key to the success 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 sense for order and a customer oriented mind is necessary.
Contact: Henrik Hassler, +46 8 404 8754,
henrik.hassler@era.ericssson.se., Ansökan: Node
Design, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin
Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ages, and the future success of the GSM/UMTS product packages is crucial, both for the sales and for
the supply organisations.
As a systems engineer on, Standard Configurations, you will be directly responsible for complete
systems work on the product packages, including the
product specifications for future platform products
within GSM Systems.

beta med delsystemering och utveckling av digital
maskinvara, samt maskinnära programvara.
Vi arbetar med programmerbara kretsar (FPGAer)
och det bra om du har erfarenhet av VHDL programmering. Utvecklingen kommer att göras i nära samarbete med affärsenheter för de olika cellulära standarderna samt med våra partners (underleverantörer).

Cost engineering

Du är civil-, högskole- eller gymnasieingenjör med
minst ett par års erfarenhet av digital konstruktion.
Du är självständig, öppen och har lätt för att samarbeta med andra personer..

• As a systems engineer on, Cost Engineering, you
will be responsible for cost calculations in the areas
of manufacturing cost, cost of ownership etc., for the
GSM/UMTS platform products. You will also be involved in, or responsible for, development of new measurements in this area. Today, an extremely vital
question for GSM systems is the level of standardisation of our switch products, and your first task on development of new measurements will be in this
area.
Contact: Patrik Birgersson, +46 8 585 31598,
patrik.birgersson@era.ericsson.se, Johan Mattsson,
+46 8 404 7298johan.mattsson@era.ericsson.se.
Ansökan: Future GSM & UMTS Infrastructure, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164
80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

System Engineer Site
Solutions

Valideringsingenjör
• Till vår enhet Product Validation inom Global
Customer Services i Lund söker vi en medarbetare
till gruppen MMI & Network Services.
Som valideringsingenjör inom MMI (Man Machine
Interface) och nätverkstjänster ansvarar Du för att
produkten överensstämmer med specifikationerna
och att den fungerar i kommersiella nätverk. Valideringen utförs på icke lanserade produkter, med syftet
att säkerställa den höga kvalitén som våra produkter
ståt för. Arbetet utförs i objekt tillsammans med kollegor från de andra valideringsgrupperna, Performance & Accessories samt Data. Valideringen bedrivs
såväl i Lund som utomlands. På sikt ser vi gärna att
Du kan axla rollen som objektledare, och då kombinera valideringsarbetet med koordinering av objektets aktiviteter.
Din bakgrund är gymnasieingenjör eller motsvarande, gärna med erfarenhet av mobiltelefon! och
GSM. All dokumentation sker på engelska varför Du
måste behärska språket i tal och skrift Arbetet kräver
att Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta i
grupp.
Kontakta: Johan Niléhn, 046-23 23 30, johan.nilehn@ecs.ericsson.se., Ansökan: Valideringsingenjör MMI & Network Services, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

The successful introduction of the Site Solution concept, with the ambition to deliver almost complete
radiosites to the customers, is followed up by our Site Solution System group. We ore responsible for the
system management of complete sites: Antenna
systems. Installation equipment, Transmission-interface equipment and Transmission systems.
• We need your help in this! As System engineer
you will, together with product managers, be responsible for defining products and requirements
within the Site Solution concept Your main contacts
will be with the system units within GSM Systems,
local companies and suppliers.
A comprehensive view of requirements on radio
sites or industrial plants is necessary. Paired with
this, practical experience from site implementations,
is appreciated.In addition, applicants with system
engineer background and a desire for wider perspectives are invited.
It is also important that you write and speak English and that you are able to travel both within Sweden and abroad..
Contact: Stig Nyström, +46 8 7572292, stig.nyström@era.ericsson.se, Johanna Ros, +46 8 58533874,
johanna.ros@era.ericsson.se. Ansökan: System Engineer Site Solutions, Ericsson Radio Systems AB, LR/H
la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

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

Node Design
Product Package Development is a part of the new
Smthing 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 dose to I 000 of our standard
packages have been shipped to our customers. Now
we need to strengthen our organisation to continue
to develop both the packaging concept and the products, to support the challenges given by R8, R9, Core BSS and TTC Global.

• Our target is to have the product range needed to
support sales and delivery of complete switch sites.
Today we have packages for Power, Cooling, DDF
and external cables. In TTC Global we have defined
they way forward. Now rfs time to establish the organisation, define which products it shall cover and
bring forward the products needed together with our
suppliers.
Product Manager - You are business oriented with
experienceAnowledge of what is needed to get a
switch site that will be world class. A background in
HW Sales Support, Engineering and/or product management is relevantNODE DESIGN
Our core products today are the MSC, BSC and
GSP (HLR and IN) order objects. They are developed
in cooperation with the Strategic Product Managers,
SPM, the Node Production Centers in Katrineholm
and Östersund, Implementation Services - LVZ, Logistics Management LVT/L, and Spare Parts, LY.
We are responsible for creating, releasing and
maintaining the products in PRIM and PCAT.MSC responsible - the Order Object responsible is the Operative Product Manager for the MSC
You have good technical knowledge of the MSC,
enjoy leading cross-functional teams and have lea-

Would you like to work with Ericsson's future
GSM/UMTS infrastructure products or architecture?
ERA/iyT/l is a newly created unit within GSM
systems, situated in Kista. We now have positions
open in the following areas.

Network topology
• With the introduction of ATM/IP transmission
techniques into GSM/UMTS, the network architecture and topology 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 development of new network topologies for GSM/UMTS.
As a system engineer, Network Topology, you will
work on modelling and simulations of these new
networks.
We are also looking for a, team leader, for the
network topology team, currently consisting of two
persons. As a team leader for network topology you
have adequate technical knowledge from a similar
area, not necessarily from mobile systems, and at
the same time you are interested in a work leading
position.

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Radiokonstruktör till GSM
GSM Based Products (GSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi är ansvariga
för utveckling och underhåll av enheter som ingår i
GSM basstationer och GSM
• Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvarande. Du har tidigare arbetat med RF- konstruktion inom 0,1-2,5 GHz och RF-krets simulering. Kunskaper
inom radioteknik eller mikrovågsteknik värderas
högt Du har goda kunskaper i engelska i både tal
och skrift. Vi söker dig som ser utmaningar där andra
ser problem. Du är målinriktad och har en stark vilja
att förena teori och praktik. Andra egenskaper vi sätter stort värde pä är initiativrikedom och förmåga att
kunna samarbeta med andra.

Kontakta: Chris Lynch, 08-764 15 92, Anna-Greta
Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Radiokonstruktör till GSM, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11,164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se,

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 develop the systems solutions for the Ericsson
GSM/UMTS sites.
You will also be responsible for the related site
evolution road maps, as well as the related requirements on the GSM/UMTS platform product development

Standard Configurations
• Today virtually all new BSC and MSC HW platforms within GSM systems are sold as product pack-

KONTAKTEN NR 21 1 9 9 9

Kontakta: Anders Eriksson, 08-404 45 10, Madeleine Kock, Personal, 08-757 17 49. Ansökan: Digitalkonstruktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS
Cicki Mattsson, Box 11, 164 93 STOCKHOLM, christina.mattsson@rsa.ericsson.se.
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ERICSSON BUSINESS CONSULTING SVERIGE
AB, STOCKHOLM

System Handling
of SW Systems
Today we are approximately 40 professional people,
all very dedicated. We provide systems for business
support processes/activities used by development
units. A system consist of online method products,
tools and training products.
• We aim to cover our customer's whole need of
deployment and support by proactive-, project-, operative- and technical support. There is an open position for a team leader having a creative mind for expansion of a promising business.
You will be responsible for the test activities within
the APS System project and report to the Project Manager. The activities include coordination of tests, resources, test platforms, configurations, trouble solving, performing the system test requirements and
verifications. The main part of the tests will take place at other Ericsson companies.
A lot of new products, with the latest technology
are included in the APS System and you will get a
great opportunity to cooperate with our sub-contractors.
A suitable candidate should have excellent communication skills and at least 2-3 years of experience
in software testing or design. Knowledge of products
in APS System and software languages C/C++ is a
significant advantage. Due to the kind of work some
travelling will be necessary.
Contact: Jan Salomon, +46 8 568 615 82, Thomas
Lindegren, +46 8 568 615 65. Ansökan: Team leader system test recruitment@edt.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.

Programvarukonstruktör
databehandling
• Enheten Realtidsprogrammering och Datakommunikation, FN/DH inom divisionen för Flygradar tar
fram programvara för databehandlingsfunktionen i
:Radarn PS05/A för JAS39 GripenRadarn PS46/A för
JA37 ViggenSimulatorer och testutrustningar för flygande radarsystemProgramvaran konstrueras i varierande programspråk såsom C, C++, Ada95, D80 Pascal och Java.
Till vår enhet söker vi nu ett antal programvarukonstruktörer med följande kvalifikationer: Civilingenjör D, E, F eller motsvarande högskoleutbildning
(minst 120 p). Erfarenhet av radar, objektorienteradoch/eller realtidsprogramvarukonstruktion är meriterande. Vi ser gärna att du är samarbetsvillig, kreativ
och noggrann och har lätt för att uttrycka dig i tal och
skrift Ansökningsformulär
Kontakta: Anders Åström, 031-747 3718,
anders.astrom@emw.ericsson.se., Ansökan: PROGRAMVARUKONSTRUKTÖR DATABEHANDLING, ref nr
99-157, Ericsson Microwave Systems AB, Personal
och Organisation, 431 84 Mölndal

ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Digitalkonstruktör
Cellular Transmission system (CTS) ar ett affärssegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi erbjuder
kompletta transmissionssystem för alla mobila
tillämpningar. Systemen ökar utnyttjandegrad av infrastruktur och ger ökad kontroll, flexibilitet och tillförlitlighet
• För att kunna möta kundemas krav på snabba lösningar krävs självständiga och kunniga medarbetare.
CTS består för närvarande av 80 personer och nu behöver vi utöka vår personalstyrka med ytterligare
personal. Som digital konstruktör kommer du att ar-

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/TI We are responsible for verification and maintenance of the BSS product 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
responsible for BSS Feature Test and BSS System
Test, during this time we have the customers here
testing together with us in the test lab.ln the Core
BSS development 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
tor You who are interested in working with the future GSM systems where we work together in order to
achieve best result!

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 product knowledge is definitely a plus, as
well as experience from other mobile networks.

Troubleshooter engineers
• We are looking for 2 troubleshooting engineers
intressted in working in a young, proffesional and
Teamoriented department Either you are a very experienced AXE person or have a deeper knowledge
in the IP based field. GSM / BSS product knowledge
is definitely a plus, as well as experience from other
mobile networks.
Contact: Ylva östlund, LVN/TVC, +46 8 404 7327, ytva.ostlund@era.ericsson.se, Roger Erlandsson,
LVN/TC, +46 8 404 4942,
roger.er1andsson@era.ericsson. Ansökan: Se resp
tjänst, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

System Byggare
/ £75/ pågår just nu i rasande fart utveckling av en
världsstandard - HiperLAN/2 - för höghastighetsLAN med datatakter upp till 54 Mbit/s.
HiperLAN/2 möjliggör trådlös access och mobilitet
inom kontoret och utgör en viktig del av framtidens
hemmanät där TV-, video- och PC-sladdar är ersatta
av radiovågor.

in your team.We believe that you have either worked
in the area for several years or that you are eager to
learn more about i t You are also open-minded, able
to work with people and you communicate fluently
in English..
Contact: Linda Thomassen (Manager - Karlstad),
+46 54 19 3693, +46 70 246 9 3 2 6 , linda.thomassen@ericsson.com . , Ansökan: SERVICE DATA TRANSCRIPT ENGINEERS, Ericsson Radio Systems AB,
KS/ERA/LU/OZ Linda Thomassen, 652 26 KARLSTAD,
linda.thomassen@ericsson.com.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Manager Application Lab
We are now looking for a manager for the Application Lab, which is established in Kista within PU
CSS.The Application Lab is working to increase the
traffic in Ericsson's customers GSM and PDC systems
today, through promotion of new, innovative applications using circuit switched connections. The lob
consist of approximately 4 persons dedicated to
identifying, prototyping and demonstrating interesting applications which will increase the need for
mobile switching equipment Examples are mobile
multimedia (video), games, mobile chat etc

• We are now increasing focus on this activity, which entails employing the lab to support PU CSS'
long-term strategic direction. In order to succeed
with this increased ambition and effort an enthusiastic and driving manager is needed.
We believe that you are well educated, have extensive experience in the world of telephony or datacorn 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, + 4 6 8 404 7892, bjorn.a.hallare@era.ericsson.se., Ansökan: IN058, Manager
Application Lab, Ericsson Radio Systems AB, LX/HS
Ann Beer, 164 80 STOCKHOLM, ann.beer@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG
• Wireless LAN Systems är en enhet inom Ericsson
med ansvar att standardisera, utveckla, producera
och sälja trådlösa LAN (WLAN). Enheten är under
uppbyggnad vilket ger dig stora möjligheter att påverka organisationen och dina arbetsuppgifter.
Vi vill kombinera det lilla företagets arbetssätt med
det stora företagets resurser. Är du intresserad av att
jobba i teknikens framkant med IP och LAN i kombination med radioaccess och mobilitet i en internationell miljö så har vi det perfekta jobbet för dig.
VI söker ingenjörer som vill integrera ihop ett
system enligt HiperLAN/2 standarden samt specificera hur systemet skall testas i dess olika miljöer. VI
vill att du tar del av systemarbetet och att du följer
med i standardisering.
VI vill dessutom att du medverkar i att ta fram interop-specar tillsammans med övriga företag som utvecklar HiperLAN/2. Arbetet kommer att ställa höga
krav på din förmåga att sätta in dig i HiperLAN/2
standarden och vår produkt Det här ett strålande tillfälle att få arbeta med trådlös datakommunikation,
Ethernet LAN och IP nätverk..
Kontakta: Lars Nylén, 08-404 8541,
lars.nylen@era.ericsson.se, Hans Schmekel, 08-757
5592, hans.schmekel@era.ericsson.se. Ansökan:
System Byggare, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 Stockholm,
mari.skoglof@era.ericsson.se.

Sysadm / Clear Case
administratör
/ ETSI pågår just nu i rasande fart utveckling av en
världsstandard - HiperLAN - för höghastighets-LAN
med datatakter upp till 54 Mbit/s HiperLAN möjliggör trådlös access och mobilitet inom kontoret och
utgör en viktig del av framtidens hemmanöt där TV, video- och PC-sladdar är ersatta av radiovågor.

• Wireless LAN Systems är en nystartad enhet inom
Ericsson Radio Systems AB med ansvar att standardisera, utveckla, producera och sälja trådlösa LAN
(WLAN). Enheten är under uppbyggnad vilket ger dig
stora möjligheter att påverka organisationen och dina arbetsuppgifter. Vi vill kombinera det lilla företagets arbetssätt med det stora företagets resurser. Är
du intresserad av att jobba i teknikens framkant med
IP och LAN i kombination med radioaccess och mobilitet i en internationell miljö så har vi det perfekta
jobbet för dig.Vi söker efter någon som kan sköta
nätdriften av vårt labbnät och samtidigt ansvara för
vår Clear case-server och våra byggverktyg. Nätet består av en blandad miljö med Windows, Linux och
Solarismaskiner. Du bör ha erfarenhet av nätdrift eller systemadministration av någon av dessa miljöer
eller ha arbetat med Clear case-administration tidigare. Ett intressant jobb för dig som vill vidga dina
vyer och lära dig nya system och verktyg.

testinstruktioner, testscript för simulering av mobilnäten, planering och genomförande av tester. Arbetet innebär även ett totalansvar för hela testmiljön,
som ständigt utvecklas. Arbetet bedrivs som en del
av utvecklingsprojekten i nära samarbete med utvecklarna som även deltar i testningen. Testerna
kommer att bedrivas såväl internt som hos slutkunder över hela världen. Vi arbetar tillsammans med
Ericsson Messaging Systems i New York och utvecklar meddelandecentraler där vi ansvarar för SMShanteringen. Våra system ställer stora krav på tillförlitlighet och säkerhet varför Du bör kunna arbeta
strukturerat systematiskt och noggrant samt ha intresse och förmåga att dokumentera arbetet All dokumentation sker på engelska. Utvecklingsmiljön består av Solaris och C/C++.

Tidigare erfarenhet av Visual Studio, InstallShield,
winhelp och Win32 APIer är meriterande. Ett kul
jobb för dig som vill börja programmera i Windows..

Du har högskoleutbildning inom dataområdet och
har erfarenhet av testning eller programvaruutveckling. Meriterande är om du har erfarenhet av Solaris,
protokoll som SS7 och ip, GSM / TDMA eller Rationals övriga utvecklingsverktyg.

Product Unit WDM (Wavelenght Division Multiplexing) är en nybildad enhet med ansvar för DWDM
(våglängdsmultiplex) system. DWDM är en
transmissionsteknik som innebår att man kraftigt
ökar kapaciteten i optiska fibrer. Detta är idag det
mest effektiva sättet att möta Internetsamhållets
krav på bandbredd. PU WDM är huvudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens Kurva området
och vi söker nu fler medarbetare inom ett antal olika
områden-

Kontakta: Mats Slunga, 031 - 709 91 9 1 ,
mats.slunga@egs.ericsson.se, Claes Hellström, 031 709 90 05, daes.hellstrom@egs.ericsson.se. Ansökan: Testare/TestJedare - Ref. Nr. 12/99, Ericsson
Compitex AB, Personalavdelningen, Box 2102, 421
02 Västra Frölunda, bo.lorentzon@egs.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA

Konstruktion optiska
transponders
Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) är en nybildad enhet med ansvar för DWDM
(våglängdsmultiplex) system. DWDM är en
transmissionsteknik som innebär att man kraftigt
ökar kapaciteten i optiska fibrer. Detta är idag det
mest effektiva sättet att möta Internetsamhållets
krav på bandbredd.
• PU WDM är huvudsakligen lokaliserad till det expansiva Kungens Kurva området och vi söker nu fler
medarbetare inom ett antal olika områden.. Vår produktfamilj ERION vidareutvecklas och vi söker nu
personer som vill konstruera elektronik till optiska
sändar/mottagar moduler.
ERION produkterna består av ett microprocessoroch FPGA baserat kontrollsystem för styrning och
monitorering av olika optiska komponenter, såsom
optiska förstärkare och transponders.
Vi bildar nu ett TEAM som skall inrikta sig på vidareutveckling av sändar/mottagar moduler i ERION
produkterna.
Arbetet omfattar drivelektronik i form av HF konstruktioner men även uP styrning för trimning av
funktionsparametrar i produktionen. Du kommer att
arbeta tillsammans med våra egna konstruktörer och
externa konsulter med erfarenhet av ASIC design
och HF samt utvecklingsverktyg för microprocessorer.. Den vi söker skall inledningsvis läras upp på vår
grundkonstruktion och senare driva och ansvara för
vidareutveckling av optiska transponders Det är meriterande om du har kännedom om optiska lasrar
och har arbetat med VHDL och logiksyntes eller utveckling av uP system.

Kontakta: Magnus Öberg, 08-719 2031 , e-mail:
magnus.oberg@etx.ericsson.se. Madeleine Koch,
personal, 08-681 2192, madeleine.koch@etx.ericsson.se Ansökan: KONSTRUKTION OPTISKA TRANSPONDERS, Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg, 126 25 STOCKHOLM, susanne.hellberg@etx.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Windows-programmerare
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KARLSTAD
We have taken the Petter of the two worlds, the former Network Intelligence Organisation at BN and
Value Added Services at BR, and merged them into
SCSA: Service Capability Servers & Applications.
With a broader product range, and truly converging
services to offer, we are ready to conquer the minds
of the telecom community. Supply S Support located in Sweden, handles world-wide deliveries of
Network Intelligence platforms and services.
ERA Supply & Support in Karlstad are now looking
for new...

Service Data Transcript
Engineers
• for local employment The SCSA Service area is an
area where many new applications are developed
each year. Working with SCSA Services means working with complete solutions (i.e. the whole IN
network). Our mission is to make sure that the SCSA
Service is functioning in the customers network.As
our DT you will in close co-operation with the customer create, implement and verify IN Network Data
according to the customers requirements. You will
also be working with standardization of data for new
IN services. This require closely contact with others
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Kontakta: Martin Rinman, 08-585 346 55,
martin.rinman@era.ericsson.se., Ansökan: Sysadm /
Clear Case administratör, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM,
mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG

Testare/Testledare
Ericsson Compitex AB (ECS) är ett programvaruföretag inriktat på utveckling av integrerade IT-system
(radio-/tele-/datakommunikotion och applikationer). Vi är underleverantörer till andra Ericsson-enheter inom värt kompetensområde samt att vi för
externa kunder utvecklar integrerade informationsoch kommunikationssystem för larm- och ledningscentraler såsom 112-centraler. Vi har en komplett affärsprocess med egen marknadsfunktion,
produktutveckling, installations- och kundstödsfunktioner. Vi år belägna i Västra Frölunda, Göteborg och
är drygt 120 medarbetare.

• Vi söker en kvalificerad TESTARE/TESTLEDARE av
mjukvara med erfarenhet och intresse av systemtestning, validering och verifiering. Din uppgift blir bl a
att ansvara för framtagning av testspecifikationer,

/ ETSI pågår just nu i rasande fart utveckling av en
världsstandard - HiperLAN - för höghastighets-LAN
med datatakter upp till 54 Mbit/s. HiperLAN möjliggör trådlös access och mobilitet inom kontoret och
utgör en viktig del av fromtidens hemmanät där TV, video- och PC-sladdar är ersatta av radiovågor.
• Wireless LAN Systems är en nystartad enhet inom
Ericsson Radio Systems AB med ansvar att standardisera, utveckla, producera och sälja trådlösa LAN
(WLAN). Enheten är under uppbyggnad vilket ger dig
stora möjligheter att påverka organisationen och dina arbetsuppgifter.
Vi vill kombinera det lilla företagets arbetssätt med
det stora företagets resurser. Är du intresserad av att
jobba i teknikens framkant med IP och LAN i kombination med radioaccess och mobilitet i en internationell miljö så har vi det perfekta jobbet för dig.

Kontakta: Martin Rinman, 08-585 346 44,
martin.rinman@era.ericsson.se., Ansökan: Windows-programmerare, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM,
mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA

Chef för enheten
programvarudesign

• Som chef för Programvarudesignenheten kommer
du i huvudsak att arbeta med koordination av extern
uppdragsverksamhet (Erisoft ENEA Data, EIN) samt
standardiseringsverksamhet inom management av
optiska nät Du kommer även att ha tekniskt ansvar
för all programvara inom ERION (Ericsson Optical
Networking). Enheten består av ca 12 personer..
Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning datalogi eller motsvarande. Du har erfarenhet av systemering och design av inbyggda styrsystem baserade
på RTOS (realtidssystem) samt datacomnät och OSImanagement
Du har även erfarenhet av arbetsledning inom utvecklingsverksamhetDu har goda samarbets- och ledaregenskaper, pedagogiska färdigheter och ett tekniskt kunnande.
Kontakta: Ulf Silvergran, 08-719 6671, ulf.silvergran@etx.ericsson.se, Madeleine Koch, personal, 08681 2192, madeleine.koch@etx.ericsson.se. Ansökan: CHEF FÖR ENHETEN PROGRAMVARUDESIGN ,
Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg
, 126 25 STOCKHOLM, susanne.hellber@etx.encsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, ÄLVSJÖ

CadLab Research Centre
Technical development problem or opportunity? Are
you interested in the possibilities that new technology is offering? Do you want to push?At CadLab Research Centre the mission is to accelerate the adoption of promising new electronic design methods.
We achieve our goals through studies of our own
and in cooperation with universities, always looking
for practical applicability. Situated in Systems Design
Technology within Supply Technologies we belong to
the network of Ericsson Research and that of Generic Technologies.

• The most important advantage of modern electronics, in comparison with a software/processor implementation, is the drastic increase in performance
possible. A common fringe benefit is the lower power dissipation.The hardware design methods have
undergone a tremendous change, so that now the
way of working is not easily distinguishable from
programming. Methods for codesign and coverification of HW/SW systems contribute to the equalizing
of the techniquesThe development towards extreme
integration and miniaturization is continuing at a
high pace - the goal of a system-on-a-chip is undisputedly accepted. The new building practice will to a
high extent be based on reuse of designs - the vision
being that systems should be built with virtual components on a chip. Common among these components are processors with software on them.By assuring the ability to design in hardware the company
will maintain the ability to design cutting edge products.

Vi söker en person för att ta fram applikationer under Microsoft Windows. Arbetet går ut på att på egen
hand ta fram mindre applikationer, konfigurationsverktyg och snygga installationsprogram för våra
trådlösa LAN-kort

Issues coming into focus with this perspective are
formal specification and verification, HW/SW codesign, novel design solutions using technologies blending characteristics of HW and of SW - always recognizing the opportunities for reuse of functional
blocks. High level synthesis is another powerful
means to increase designer productivity. Finally, advanced measures of system level design for test will
be necessary.We now want to recruite a few more of
those brave men and women, having a rich imagination based on reality, autonomy, perseverance and
awareness of the product development needs. Necessary is experience from systems development
that may have nourished ideas about improved methods - an academic grade is advantageous but solid
experience is also highly appreciated.

Du kommer själv att få ta ansvar för alla utvecklingssteg från insamlandet av kundkrav, design, implementation och test För att klara jobbet bör du ha
arbetat en tid med C-programmering.

Contact: Lars-Olov Ericssson, 08-719 5447, larsolov@ericad.ericsson.se, Sara Lysell, Human Resources, 08-719 4607, sara.lysell@etx.ericsson.se. Ansö-
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kan: CadLab Research Centre, Ericsson Telecom AB,
KK/DST/UP126 25 Stockholm, sara.rysell@etx.ericsson.se.
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ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

Radiokonstruktör till GSM
GSM Based Products (GSM) är ett av tre produktsegment inom Ericsson Radio Access AB. Vi är ansvariga
för utveckling och underhåll av enheter som ingår i
GSM basstationer och GSM add on-produkter som
skapar bättre täckning och/eller bättre talkvalitet i
operatörernas mobiltelefonnät Exempel pä produkter och lösningar från GSM Based Products är Combiners, Tower Mounted Amplifiers (TMA) och Coverage Extension Units (CEU). Utveckling och produktifiering sker i nära samarbete med alla Ericssons affärsenheter inom affärssegmentet Network Operators.

• Vi söker dig som vill vara med och utveckla RF-delar inom varat produktområde. Du kommer att ansvara för att produkten motsvarar specifikationskraven som finns och att den kan produceras i stora volymer.
Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvarande. Du har tidigare arbetat med RF- konstruktion inom 0,1-2,5 GHz och RF-krets simulering. Kunskaper
inom radioteknik eller mikrovågsteknik värderas
högt Du har goda kunskaper i engelska i både tal
och skrift
vi söker dig som ser utmaningar där andra ser problem. Du är målinriktad och har en stark vilja att förena teori och praktik. Andra egenskaper vi sätter
stort värde på är initiativrikedom och förmåga att
kunna samarbeta med andra.
Kontakta: Chris Lynch, 08-764 15 92, Anna-Greta
Eriksson, personal, 08-404 53 69. Ansökan: Radiokonstruktör till GSM, Ericsson Radio Access AB,
KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm,
Jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB,
MÖLNDAL

Systemkonstruktör
Systemprov
Ericsson Microwave System AB ansvarar inom Ericsson för försvarselektronik och mikrovågskommunikation samt är centrum för Ericssons forskning och
utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik.En stor del i utvecklingen av demonstratorn är verksamheten för att i olika steg integrera
olika delsystem och prova olika funktioner. Denna
verksamhet skall samplaneras med konstruktionsverksamheten så att konstruktion och verHiering går hand i hand. För detta behöver man tidigt
identifiera kraven på provplatser (riggar) och provutrustning.

• Vi behöver därför en systemingenjör för arbete
med frågor kring systemintegration/-systemprov i
riggar, matrum och flygplan. Utifrån en övergripande
provplanering tar vi fram krav på olika riggar och däri
ingående provhjälpmedel. Metodik skall utarbetas
för genomförande av systemprov med hög grad av
automatik, framförallt frygprov men även antennprov. Detta skall leda fram till krav på ett lämpligt
provplaneringssystem. Krav på registrersystem för radardata skall utredas och lämpligt sådant system definieras.
Du bör vara civilingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. Erfarenhet från systemkonstruktion eller
systemutprovning är krav för detta jobb.
Som personliga egenskaper bör du vara självständig, ha hög drivkraft, vara initiativrik och ha en analytisk förmåga men med praktisk läggning. Ansökningsformulär
Kontakta: Tomas Stanek, 031-747 2527, tomas.stanek@emw.ericsson.se, Kenneth Svensson, 031-747
1905, kennethjvensson@emw.ericsson.se. Ansökan: SYSTEMKONSTRUKTÖR INRIKTN MOT SYSTEMPROV, ref nr 99-093, Ericsson Microwave Systems
AB, Personal och Organisation, 431 84 Mölndal

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB. LUND

Användartester
Vill du vara med och utveckla morgondagens användargränssnitt i Ericssons produkter? Vill du jobba
i en kreativ och dynamisk miljö, med många gränssnitt både internt och externt? Då har vi intressanta
och spännande jobb att erbjuda!
• Vi söker Dig som förutom ett brinnande intresse
av användbarhet, har utbildning/erfarenhet inom
kognitionsvetenskap, human factors, eller beteendevetenskap. Du kommer att systematiskt testa befintliga och kommande produkter mot konsumenter för
att förenkla hand-havandet av dessa.
Du samarbetar med utvecklama för att återföra
testresultaten i utvecklingsprocessen, samt med den
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personal som genomför marknadsundersökningar. I
arbetsuppgifterna ingår även bevakning av konferenser och litteratur inom området.
Vi tror att Du har erfarenhet/utbildning inom något eller några av områdena:- användbarhetstestning
(usability testing) - beteendevetenskapliga
studier/experiment,- intervjuteknik,- frågeformulär, fokusgrupper,- video-/ljudteknikdatorer/mjukvara/telekomVi förutsätter att Du har
goda kunskaper i engelska såväl i tal som i skrift.
Kontakta: Sofia Broström, 046-19 47
84sofia.brostrom@ecs.ericsson.se, Johanna Isberg,
046-19 30 52, johanna.isberg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Användartester, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

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 Global 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 experience. You have knowledge of
Unix and C++. Knowledge of X.25, SQL, Orbix and
Java are also an advantage.
Contact: Tomas Thorén, +46 (0)8 685 2044,
tomas.thoren@ehptcom., Ansökan: HG61, Ericsson
Hewlett-Packard Telecommunications AB,
HG/EHS/FP, 112 78 STOCKHOLM, ehsjob@ehptcom.

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

Programvarukonstruktör
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Design av
användargränssnitt

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

Vill du vara med och utveckla morgondagens användargränssnitt i Ericssons produkter? Vill du jobba
i en kreativ och dynamisk miljö, med många gränssnitt både internt och externt? Då har vi intressanta
och spännande jobb att erbjuda!

Ericsson Utvecklings AB ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av AXE-systemet som är världens mest installerade telefon/system, samt andra
basprodukter inom telekommunikation för mobil,
fast och bredbandsprodukter.

• Vi söker Dig som vill designa och specificera de
framtida användargränssnitten för Ericssons mobiltelefoner. Detta är en spännande utmaning, med tanke
på kommande marknader, utökad funktionalitet och
avancerad teknologi. Du kommer att omsätta funktionskraven för våra produkter och skapa en design
för den vanlige användaren. Du kommer att jobba i
nära samarbete med mjukvara, produktledning och
tekniska skribenter. För att nå målet kommer Du
dessutom ha ett nära samarbete med Dina närmaste
kollegor, bl.a. genom att ta del av resultaten från användartester. Det är viktigt att Du har förmågan att
driva och tala för Dina egna idéer, samtidigt som Du
är lyhörd och kan samarbeta i grupp. Vi förutsätter
att Du har goda kunskaper i engelska såväl i tal som i
skrrft

• Inom enheten High-End processors har den nya
avdelningen System Processors ansvarar för att utveckla datorplattformar för applikationer som kräver
hög prestanda och hög tillgänglighet. Vi baserar våra
produkter på kombination av kommersiell mikrodatorteknik, standard operativsystem och egenutvecklade systemkomponenter.

Vi tror att Du har erfarenhet/utbildning inom något eller några av områdena: - Civilingenjör D, E, FInformatik- Interaktionsdesign- Beteendevetenskap
och kognition.

Då vi har mycket höga krav på processorkapacitet
innebär det att arbeta med de mest kraftfulla
mikroprocessorerna som våra samarbetspartners
kommer att leverera om ett år.
Din första arbetsuppgift blir att arbeta hos vår partner i USA för att sedan komma hem och delta i integrationen av systemet hos oss.
Arbetsuppgifter- Specificera och utveckla maskinnära programvara för Centralprocessor.- Arbeta tillsammans med vår partner i USA.- Delta i integration
och verifiering av systemet- Felsöka från prototyp till
driftsätt anläggning hos kund.- Ta fram erforderlig
produktdokumentation.

Kontakta: Johanna Isberg, 046-19 30 52, Johanna.isberg@ecs.ericsson.se., Ansökan: Design av användargränssnitt, Ericsson Mobile Communications AB,
Personalenheten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Senior specialist
systemverifiering Radio
• Dina arbetsuppgifter blir att genomföra systemverifiering med avseende på radioprestanda för GSMbasstationer.Vi arbetar med verifiering av att basstationerna för GSM, PCS och DCS standarder med avseende på radioprestanda.
Arbetet är varierande och innehåller både teoretiska och praktiska delar. Ditt arbete kommer att vara
att utreda kravbilder, skriva testspecar, genomföra
testning, analysera och dokumentera resultat W arbetar I projektform och du kommer att ha kontakt
med både interna och externa instanser.
Du kommer att få djup kunskap om radiobasstationer och bred förståelse för mobiltelefonsystem i
allmänhet
Vi tror att du är civilingenjör eller har motsvarande
kompetens, helst med erfarenhet från mobiltelefoni/telekommunikation.
Kontakta: Jan-Erik Haraldsson, 08-7572962, janerik.haraldsson@era.ericsson.se., Ansökan: Senior
specialist systemverifiering Radio, Ericsson Radio
Systems AB, LR/H la Pettersson, 164 80 STOCKHOLM, ingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON HEWLETT-PACKARD
TELECOMMUNICATIONS AB, STOCKHOLM

Developer and trouble
shooter
EHS/OM/DG, Maintenance and Release Support is
a development unit at BU EMM in EHPT whose main
task is to offer our customers first class 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
improvements. 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.

De två viktigaste produkter vi idag arbetar med är
nästa generations Centralprocessor för AXE och maskinvaruplattformen för tillämpningsplattformen NSP
som bygger på UAB:s realtids-OS TelORB.
Vi bygger nu upp en sektion som skall ta konstruktionsägarskapet för nästa generations centralprocessor för AXE-10. Till den nya sektionen behövs programvarukonstruktörer för utveckling av maskinnära
programvara.

Kvalifikationer- Bakgrund som programvarukonstruktör för system baserade på realtids-OS- Assembler och C/C++- Kunskap om moderna
mikroprocessorer.- Erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer. Vi använder både PC/Windows och
SUN/Unix.Om du vill vara med att bygga en ny spännande framtid för Ericsson inom The new Telecoms
world' kontakta:
Kontakta: Ola Kåberg (Sektionschef), 08 - 727 2507,
ola.kaberg@uab.ericsson.se, Joakim Leche (Avdelningschef), 08 - 727 4054, joakim.leche@uab.ericsson.se, Annette Averstad (Personalman), 08 - 727
3395, annette.averstad@uab.ericsson.se Ansökan:
Utmaningar i USA Programvarukonstruktör, Ericsson
Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 Älvsjö

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

Kursutvecklare
Vill du hellre vända historien än papper?Då är TelORB något för digfTelORB är ett nytt distribuerat realtids-operativsystem med många revolutionerande
egenskaper v.b. robusthet och flexibilitet Produkten
utgör en plattform som flera av morgondagens telekom tillämpningar kommer att byggas på. TelORB
innehåller även en distribuerad databas. Plattformen stöder det senaste inom objektorienterade
språk och standarder som tex. Java och Corba.

• Vår enhet på Ericsson Utv. AB ansvarar för support
av denna plattform i form av dokumentation, utbildning och help-desk verksamhet Arbetet bedrivs
småskaligt med ett minimum av byråkrati.Intresset
för TelORB har ökat explosionsartat och en mängd
projekt inom Ericsson utvecklar redan, eller står i
startgroparna för att utveckla tillämpningar på TelORB. Vi behöver därför förstärka bemanningen ytterligare med personer som kan:
- Utveckla och leda kurser i systemetSom kursutvecklare har du ansvar för att både ta fram kursmaterial och att hålla kurser. Jobbet kan även innebära en
viss del resande då kurserna ofta hålls lokalt hos våra
kunder.
För tjänsten som kursutvecklare söker vi dig som:
Har kunskaper i C++ och/eller Java Är utåtriktad,
tycker om att undervisa och lära ut dina kunskaper
till andraFör att passa in i vårt obyråkratiska arbets-
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sätt för denna tjänst bör du tycka om att arbeta självständigt och ta egna initiativ.Ar du intresserad av
denna tjänst kontakta:

Help-desk ansvarig
• Vi behöver förstärka bemanningen ytterligare med
personer som kan:
- Ansvara för vår help-deskDu kommer att vidareutveckla och forma det stöd vi tillhandahåller via
www. Dessutom kommer du att delta i den löpande
hanteringen av inkommande frågor.För tjänsten som
help-desk ansvarig söker vi dig som: Har erfarenhet
av help-desk verksamhet Har kunskaper om C++
och/eller Java
För att passa in i vårt obyråkratiska arbetssätt för
denna tjänst bör du tycka om att arbeta självständigt
och ta egna initiativ.Ar du intresserad av denna tjänst
kontakta:

Teknisk skribent
• Vi behöver därför förstärka bemanningen ytterligare med personer som kan:
- Arbeta som teknisk skribent med ansvar för vår
dokumentationFörutom att delta i framtagandet av
dokumentation ansvarar du även för att vidareutveckla och planera dokumentationsverksamheten
för systemetFör tjänsten som teknisk skribent söker
vi dig som: Har erfarenhet av arbete med teknisk dokumentation Har kunskaper om C++ och/eller JavaFör att passa in i vårt obyråkratiska arbetssätt för
denna tjänst bör du tycka om att arbeta självständigt
och ta egna initiativ.Ar du intresserad av denna tjänst
kontakta:
Kontakta: UAB/F/DRC Nils-Erik Markgren, 08 - 727
3424, nils-erik.markgren@uab.ericsson.se., Ansökan: Help-desk ansvarig, Ericsson Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505125 25 Älvsjö,
birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
Suo Product Unit GSM OSS utvecklar och underhåller ett Drift-ach Underhållssystem, och därtill hörande tjänster, för GSM radionät Utvecklingen av nästa
generation OSS pågår med nya utmaningar och
möjligheter.

New product Introduction
Coordinator
• Du kommer att leda det viktiga arbetet för att få ut
våra leveranser av GSM OSS till våra första kunder.
Du kommer arbeta i projekt med planering och uppföljning av underleverantörer, prisförhandlingar, arbete i order- och leveranssystem.
Projektdriven, känsla för logistik och duktig på att
förhandla är viktiga egenskaper hos dig!
Kontakta: Henrik Ljungzell, 013-284746,
henrik.ljungzell@era.ericsson.se., Ansökan: Ref nr
99-73, New product Introduction Coordinator, Ericsson Radio Systems AB, LM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist, Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
eva.lindkvist@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
Sub Product Unit GSM OSS utvecklar och underhåller ett Drift-och Underhållssystem, och därtill hörande tjänster, för GSM radionät Utvecklingen av nästa
generation OSS pågår med nya utmaningar och
möjligheter.

Support and Installation
Engineer
• Våra kunders GSM OSS system är spridda över hela världen. För att kunna supporta och installera dessa system behöver vi dig som har kundfokus, kunskap och erfarenhet om UNIX-system, uthållighet
och flexibilitet Du kommer huvudsakligen arbeta i
Linköping. När Du blivit varmare i kläderna kommer
en del resor ske till andra Ericssonbolag utomlands
och till externa kunder!
Contact: Henrik Ljungzell,
henrik.ljungzell@era.ericsson.se,
henrik.ljungzell@era.ericsson.se., Ansökan: Ref nr
99-74, Support and Installation Engineer, Ericsson
Radio Systems AB, LM/ERA/LVA/FH Eva Lindkvist
Box 1248, 581 12 LINKÖPING,
eva.Iindkvist@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Ericsson Research, har ansvar för all forskningsverksamhet inom Ericsson. Till patentsupportavdelningen inom Ericsson Research söker vi nu patentingenjörer med placering i Kista.Patent kommer att vara
en av faktorerna som avgör våra framtida möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Ericssons strategiska
val att sträva efter att bli världsledande på patent inom telekommunikationsområdet innebår att karriärmöjligheterna är mycket goda inom företagets patentverksamhet

Patentingenjör
• Som patentingenjör på Ericsson Research kommer Du att på ett övergripande sätt få följa den tekniska utvecklingen inom forskningsverksamheten.
Du kommer att ansvara för hanteringen av värdefulla
tekniska uppfinningar från idé till patent I Dina arbetsuppgifter ingår bl a att planera och koordinera
arbetet med uppfinnare, beställare (management)
och patentombud. Du är spindeln i nätet som säkerställer att Ericsson får ett adekvat patentskydd på
idéer som uppstår på forskningsavdelningen. Du
kommer att genomföra nyhetsundersökningar för att
kunna utvärdera och bedöma möjligheterna att ta
patent på nya idéer. Dessutom kommer Du att fungera som patentspecialist i F&U-projekt men även
vid förfrågningar från linjeorganisationen.
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KONTAKTEN NR 21 1 9 9 9

Du är en utåtriktad civilingenjör (E, F eller Y) med
en bred teknisk kompetens inom telekommunikation, datakommunikation särskilt mobilteiefoni,
elektronik eller radioteknik samt besitter förmågan
att sätta Dig in i nya teknikområden. Har Du dessutom erfarenhet av patentarbete i industrin, patentverket eller patentombudssidan så är detta meriterande. Språkintresse samt förmåga att uttrycka sig i
skrift på både svenska och engelska ser vi som något
grundläggande. Som person har Du lätt för att samarbeta med andra samt är kreativ och nyfiken.
Kontakta: Tomas Dannelind, 08-76 41246,
tomas.dannelind@era.ericsson.se., Ansökan: Pat e n t en nyckelverksamhet för Ericsson, Ericsson Radio Systems AB, ERA/T/HS Elisabeth Sandström,

Torshamnsgatan 23, 164 80 STOCKHOLM, elisabeth.sandstrom@era.ericsson.se.

jordnära, kundnära och uppfinningsrika. Det handlar verkligen om passion för det vi gör.

Mekanikkonstruktör
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA
Ericsson Radio Access AB, har en välkänd och bred
kompetens inom trådlös kommunikation. Vi är verksamma inom radioaccess system för trådlös telefoni,
basstationer, antennära produkter och transmissions-system för analoga och digitala nätverk Huvuddelen av vår verksamhet finns i Kista och vi år
idag cirka 1400 anställda.lnom Ericsson år RSA känt
som ett okonventionellt men resultatinriktat företag.
Så vill vi fortsätta att vara. Vår kultur bygger på att vi
klarar det omöjliga, det som ingen förut gjort Vi säger om oss själva att vi är ffyhänta, snabbfotade.

• Vi söker en mekanikkonstruktör som tillsammans
med RF-konstruktörer ska konstruera och dokumentera lösningar för våra utrustningar, dvs olika typer av
filter och combiners för GSM. Du kommer att delta i
utvecklingsprojekt samt ibland delta i och även driva
utredningar med avseende på mekanisk produktframtagning.
Lämplig bakgrund är civilingenjör, högskoleingenjör eller erfaren gymnasieingenjör. Erfarenhet av 3-D
CAD-system (gärna Unigraphics) är önskvärt Erfarenhet av mekanikkonstruktion för gjutgods, finmekanik och massproduktion är meriterande. Vi tror att

Java och bredband!
Produktenheten Bredbandiga Radionät (Product
Unit Wideband Radio Networks) ligger i Kista
och på avdelningen VCDMA Radio Network
Management utvecklar vi Java-programvara till
en ny driftstödsnod vars uppgift är att styra och
övervaka nyutvecklade VCDMA basstationer
och radionätstyrnoder. Vi harbetar även tätt ihop
med enheten för systemledning och konstruktion på Irland, vilket kan innebära en del resor.
Vi erbjuder en befattning inom ett av
Ericssons viktigaste projekt — utveckling av
nya system och produkter för tredje generationen, UMTS. Systemen bygger på bredbandig CDMA (WCDMA) radioteknologi och
ATM Transmission.

GUI-konstruktion i Java
Ref.nr: R / H 1 3 4 4
Som GUI-konstruktör får du delta i utformningen av driftstödsystemets användargränssnitt. Arbetet innebär både utredningsarbete
och konstruktionsarbete.
Du har troligtvis några års erfarenhet av
utveckling av användargränssnitt och du besitter
kunskaper i användbarhet, dominerande styleguides, on-line dokumentation, webteknik och
standarder för grafiska användargränssnitt.
Erfarenhet av driftstödsystem är naturligtvis
meriterande. Du måste även ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska.

Systemarbete O&M
Ref.nr: R / H 1 3 4 5
I systemarbetet med O&M ska du kunna se de
stora dragen och utforma principer och arkitektur för distribuerade system baserade på Java
och Corba.
Du har erfarenhet av drift- och underhållssystem för telekomsystem, kännedom om
lämplig standard, gärna erfarenhet från driftcentraler och förståelse för grafiska användargränssnitt och on-line dokumentation. Kunskaper om radionät, Java och Corba är meriterande. Du måste även av goda språkkunskaper i både svenska och engelska.

Integrator och konstruktör
av Java-programvara
Ref.nr: R/H 1 3 4 6
Du har några års erfarenhet av integrations- och
konstruktionsarbete i ett objektorienterat system och du är intresserad av liknande arbete på
delsystemsnivå. Erfarenhet av driftstödsystem,
grafiska användargränssnitt och radionät är
meriterande. Du måste även ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska.

Teknisk skribent on-line
dokumentation
Ref.nr: R / H 1 3 4 7
Du har några års erfarenhet av att skriva och
redigera teknisk dokumentation på engelska.
Erfarenhet av on-line dokumentation och grafiska användargränssnitt och radionät är meriterande. Du måste även ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska.

kontakter för att åstadkomma detta. Vi har
Unix och N T både som utvecklingsmiljö och
målmiljö.
Du har erfarenhet av konstruktionsarbete,
testarbete, Unix och NT. Du har kanske dessutom arbetat inom en IS/IT stödorganisation
och vill ta chansen att ta ett steg närmare konstruktionsarbete. Du måste även ha goda språkkunskaper i både svenska och engelska.

Kontaktperson:
Martin Rolf, tel 08-585 314 18
e-mail: martin.rolf@era.ericsson.se
Skicka ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/R/HS Inger Holmberg
164 80 Stockholm
ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Programvarukonstruktion i Java
Ref.nr: R / H 1 3 4 8
Du har några års erfarenhet av programmering
i ett objektorienterat programmeringsspråk,
helst Java. Du är intresserad av objektorienterad analys och design med Rational Rose och
med Corba som distributionsmekanism. Du
har helst erfarenhet av radionät, driftstödsystem och grafiska användargränssnitt. Du måste
även ha goda språkkunskaper i både svenska
och engelska.

Verktygsoch testmiljöansvarig
Ref.nr: R/H 1 3 4 9
Som verktygs- och testmiljöansvarig kommer
du att hålla vår konstruktions- och testmiljö för
Java-konstruktion med Rose, JBuilder och
ClearCase fungerande samt sköta alla externa

Make yourself heard.
ERICSSON
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om du är en initiativrik och noggrann person som
har lätt för att samarbeta i grupp, då kommer du att
trivas hos oss!
Kontakta: Kristina Prag 06-757 1808,
kristina.prag@rsa.ericsson.se, Anna-Greta Eriksson,
personal, 08-404 5369,, Ansökan: Mekanikkonstruktör, Ericsson Radio Access AB, KI/RSA/HPS Personal, Box 11, 164 93 Stockholm, jobb@rsa.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
We are a part of Product Unit BSS and work with
system design of our GSM BSS (Base Station
System). Our responsibilities include traffic handling
in BSS, data services and standardisation activities
We now look for an engineer ready for new challenges working with early system design.

System designer new
Datacom services in GSM
Base Station System
• Would you like to join us and develop future datacom services in GSM? With us you will work with
early analysis of new datacom applications and propose technical solutions for these within our GSM
Base Station System (BSS). Our main focus is now
on making packet data over radio (GPRS) and broad
band services (EDGE) possible over the radio interface and through the BSS. Making Voice over IP using
GPRS happen is also part of our work. We co-operate with other Ericsson development centres in Sweden and abroad. An important part of our work is to
be active in GSM standardisation, 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 prestudies 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 datacom 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, Maria Pousette, Human Resources, +46 8 585 34501, maria.pousette@era.ericsson.se. Ansökan: SYSTEM DESIGNER
NEW DATACOM SERVICES IN GSM BASE STATION
SYSTEM, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS Kerstin
Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Systemtestare Smart phones
• Du kommer att arbeta med planering, specificering och genomförande av systemverifiering och/eller
fältverifiering av smartphones (avancerade datatelefoner), samt rapportering av testresultat
Som testare bör Du ha erfarenhet av verifiering på
systemnivå. Även erfarenhet av GSM, WAP eller Messaging värdesätts.
Du kan också komma att medverka i framtagning
och underhåll av testverktyg i Windows-miljö och
programmeringserfarenhet i Visul Basic (eller liknande) är meriterande. Att kunna uttrycka sig obehindrat på engelska i tal och skrift är ett krav. Liter arbetsuppgifterna intressanta?
Kontakta: Per Thunberg, 08-757 25 32, per.thunberg@ecs.ericsson.se., Ansökan: SystemtestareSmart phones, Ericsson Mobile Communications AB,
KI/ECS/HKA Gunn Sahlberg, 164 80 Stockholm,
gunn.sahlberg@qcs.ericsson.se.

mmmmfrnmBrnmammmmmmmmmm
ERICSSON UTVECKLINGS AB. ÄLVSJÖ
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challenge to analyse and dimension the new integrated communication systems and networks?For the
right person the job offers not only a great chance
for personal development but is also a good base for
a future career within Ericsson, as You will gain extensive knowledge of both the systems and the concepts of communication.lnterested?Please contact:
Contact: Ewa Kowalska, +46 8 727 25 46,
ewa.kowalska@uab.ericsson.se, Gabriela Tidblad,
+46 8 727 25 23, gabriela.tidblad@uab.ericsson.se.
Ansökan: TRAFFIC DIMENSIONING AT UAB!, Ericsson
Utvecklings AB, Birgitta Friis, Box 1505 125 25 ÄlvsjäSweden, birgitta.friis@uab.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Circuit switched networks, mobile telephony, ATM
and TCP/IP are merging. Do you want to face the

Contact: Mickey Nasiri, +46 8 404 5591, mobile +46
70 319 3 8 6 1 . . Ansökan: Software Engineers, Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Anna
Pelkonen, 164 80 Stockholm,
anna.pelkonen@ecs.ericsson.se.

Protocol Software - WCDMA

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

We are now starting development of the third generation of mobile telephones. They will be distinguished by their ability to communicate in complete
freedom using speech, pictures, video and data. To
stay out in front and continue to lead the development of this technology, we need to increase our
numbers.

Inom sektionen Node Construction & Test söker vi nu
nya medarbetare till Node Testing, enheten arbetar
med förladdning och förtest av AXE växlar som ingår
i mobila & fasta nät Vi består av ett ungt gäng på 7
personer som är i en spännande utvecklings fas. Dä
tillväxten är fortsatt mycket kraftig behöver vi förstärka vår organisation.

• WCDMA will provide a mobile internet with true
multimedia functions and vastly increased bandwidth. For our WCDMA product, we need to develop a
number of completely new communications protocols, and to modify a number of GSM protocols.
You want to participate right from the start, and
have an interest in software protocols. You are expected to participate in every phase: specification,
design, implementation and testing. You will be working closely with our product teams in Aalborg and
Tokyo. You are a Master Engineer or equivalent, preferably with a few years' experience.
Contact: Håkan Henningsson, + 46 19 35 46, hakan.henningsson@ecs.ericsson.se., Ansökan: Protocol Software - WCDMA, Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department, 221 83
LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB.
GOTEBORG

Systems integration
Next Generation
• We are currently looking for systems integration &
verification engineers for the development of the
next generation packet switching core networks. Our
products will provide packet switching functionality
for the GSM /GPRS, G-TDMA and UMTS mobile
networks, enabling reless access to the IntemetOur
mission is to integrate high performance switches,
backbone equipment and operation & maintenance
equipment into a full-fledged core network solution.
In the development projects you will develop and
execute system level test cases and traffic scenarios.
Verification and characterisation of functionality, performance and scalability are other examples of important tasks. As our products approach commercial
launch we will be involved in pre-commercial activities and the first customer installations as system experts.
Knowledge of WAN and LAN communications protocols, the TCP/IP protocol suite and related protocols, experience from cellular systems and/or familiarity with network test equipment is a plus. Familiarity with development environments and UNIX, programming background, and experience with scripting or test-generation languages (for example TCL
or TTCN) are other advantages. We think that you have a BS/MS in EE, CS or equivalent Since our projects are executed in an international environment
you need to have adequate command of the English
language (written and spoken).

Contact: Karl-Johan Killius, 031-703 62 14 or 070699 45 76, karl-johan.killius@ericsson.com., Ansökan: Systems integration- Next Generation!, Ericsson
Mobile Data Design AB, Human Recoruses, S.t Sigfridsgatan 89, 412 66 Göteborg

Traffic Dimensioning
• Would you like to work with analysis and dimensioning of the new integrated communication
systems and networks?Do you have a Masters degree in Science or equivalent?Apply for an exiting job
at UABIWe are looking for new employees to the
team Traffic Dimensioning and Theory. The team is a
competence centre for traffic dimensioning and for
applied mathematics in the field of traffic theory, optimisation theory, mathematical statistics and queuing theory.The Traffic Dimensioning and Theory team
utilises the new findings within traffic theory together with simulation techniques to ensure that the
products delivered by Ericsson have superior traffic
characteristics. The team also provides the business
units and customers with rules on how to dimension
different systems and networks.

• You are a flexible programmer w h o sees a challenge in every problem. Preferably, you have a university background with a degree in programming or
System Design. You have experience in several program languages as well as object oriented design
and programming. Preferably, you also have experience in UML and Rational Rose. In your work you
have the ability to put yourself in the position of the
enduser/consumer and you have a creative personality. We also need you to speak and write English
fluently.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Software Engineers
Business Unit Home Communications within Ericsson Business Segment Consumer Products in Kista
are looking for Software Engineers. BU Home Communications develop home communication products
of the future. We work in an exciting environment
with the latest technologies 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 software development: specification, modeling, programming, integration, test and documentation. Your responsibility
can vary from programming to managing a whole
area in the development procedure.

Senior installations
provare, AXE
• Du skall arbeta med nod och installations provning av GSM system samt fasta nät system baserat
på AXE, både inom det gamla och nya byggsättet
(BYB 202 & BYB 501)JVrbetet är huvudsakligen inriktat pé hårdvarutester av AXE växlar, där vi förladdar
mjukvara och förtestar hårdvara för att underlätta
och minska tiden för installations provningen på Site.
Enheten arbetar på hemmaplan men det förekommer att vi åker på utlandsuppdrag med varierande
längd, oftast 1-3 veckor per uppdrag beroende på
växelns storlek och karaktär. Du skall utföra nod och
installations test övervaka samt kompetens höja vår
nuvarande personal på Node Testing lokalt och i fält
vid utlands projekt- Ovanstående arbetsuppgifter leder till ett brett systemkunnande inom området nod
och installations provning av mobiltelefonsystem enligt standarden GSM, och inom fasta nät både för dig
själv samt för vår nuvarande personal, flexibelt arbete där Du kan påverka och förbättra.
- Vi söker dig som har genomfört kurserna Testing
1 samt Testing 2 eller har motsvarande AXE erfarenhet inom installations provning.Meriterande med
bakgrund som Senior Installations Provare i fält eller
motsvarande. Arbetet kräver att Du kan arbeta självständigt samt i grupp och att Du har lätt att kommunicera vara flexibel och ansvarsfull.Stress tålig och
goda kunskaper i engelska är en förutsättning.- Är du
trött på att leva i en resväska med ändå vara i hetluften vilket fält provningen oftast innebär, ha en egen
plats i gruppen som är ung utåtriktad och är ett glatt
gäng som tveklöst ger allt i alla situationer, stöttar varann och som vill utveckla sig inom ett område med
global förankring.Då skall Du inte tveka att kontakta
oss, ring så berättar vi mer.Skicka ditt C.V och referenser till dina nya medarbetare.

Kontakta: Per Sjöstrand, 08-585 34703,
per.sjostrand@era.ericsson.se., Ansökan: SENIOR
INSTALLATIONS PROVARE, AXE, Ericsson Radio
Systems AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Business Managers
The Global Sourcing Organisation within Ericsson
Business Segment Consument Products in Kista are
looking for new employees: Business Managers Business Development within the Global Procurement
Organisation is a unit dealing mainly with non-phone specific project management and support We
are looking for two new Business Managers. Focusing on, but not limited to, the general business and
commercial aspects, the main areas of responsibilities are:

• Business Structuring, including setting up and reviewing concepts and strategies as well as lead/support the implementation thereof - Leading/supporting and Structuring of Alliances/Partnership - NonPhone Project Management and Contracting - Internal Business Consulting - Trade Regulations In order
to keep up with the high growth within the business
and the challenges this presents to our unit we now
need additional Business Managers.
We are searching for innovative and creative business professionals who have a proven high competence and track record within the areas of business
project management consulting purchasing sales
or business development
You have an eye for the total picture, have a strategic focus, are accustomed to international business,
have the skill to make different competencies, join
forces and work towards defined goals, and know
how to optimise a business venture.

KONTAKTEN NR 21 1999

You stand for time, accuracy, respect and quality in
your work.
Contact: Sixten Nordmark, +46 8 585 326 8 5 . . Ansökan: Business Managers, Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen, 164 80
Stockholm, anna.pelkonen@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
Center for Radio Network control (RNC-ERA/LVA) är
en enhet inom ERA/LV placerad i Linköping och
Hässleholm. RNC utvecklar mobiltelefonsystem för
olika marknader.. LVA/LO Radio Network Management tillhör avdelningen LVA/L OSS Application Design and Services vilken är en designsektion med intriktning på nya produkter inom Radio Network Management för GSM OSS. Våra produkter kommer att
byggas i det nya ramverk som tas fram på ERA/LVA
för framtidens O&M-system.

Systemutvecklare
• Som systemutvecklare på LVA/LO får du arbeta i
flera roller med möjlighet att delta under hela utvecklingskedjan från tidig systemanalys till funktionstest efter egna önskemål och förutsättningar.
Vårt ansvar slutar inte vid funktionstest utan vi deltar
även i systemtest och FOA-aktiviteter samt ansvarar
för maintenance och support av våra produkter.
I analysarbete och design arbetar vi aktivt för att
etablera kontakt med operatörer och andra specialister. VI använder prototyping och inkrementell utveckling för ökad kontroll och flexibilitet Implementationen sker företrädesvis i Java. Tillträde så snart som
möjligt
Kontakta: Anders Lundin, 013-284947, andersJundin@era.ericsson.se., Ansökan: Ref Nr 99-87 Systemutvecklare, Ericsson Radio Systems AB, LVA/FH Monica Olovsson, Box 1248, 581 12 LINKÖPING, monica.olovsson@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA
Ericsson är i färd med att utveckla det starkaste
varumärket inom den globala marknaden för mobiltelefoner. Ericsson Mobile Communications AB utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefoner över
hela världen, vi arbetar i ett snabbt och fartfyllt företag där användarna står i fokus. Vi arbetar i små
team med syftet att alla får överblick och förståelse
för den färdiga produkten.

Logikkonstruktör till
Smartphones
• Nu söker vi nya medarbetare som utvecklar avancerade telefoner för tal- och datakommunikation i
GSM och Internet Du behövs för att utveckla marknadens bästa mobiltelefoner. Vi förstärker vårt utvecklingscentra för GSM mobiltelefoner i Kista. Hos
oss får Du använda all Din kreativitet och fantasi till
att utveckla ett antal nya kategorier av nya telefoner
som förenar mobiltelefoner och Internet i nya och
spännande produkter. Produkter som ingen överhuvudtaget har tänkt på idag.
Vi söker Dig som har intresse av att arbeta med digital konstruktion inom enheten Smartphones och
Speciality phones. Vi utvecklar mobiltelefonprodukter inom GSM/DCS/PCS och planerar att utveckla
produkter för 3:e generationens system. Vi är ett litet
team som ansvarar för helheten, dvs från basband,
audio och LCD till applikations- och multimediaplattformar. Du kommer att arbeta med konstruktion och
verifiering av både delblock och hel produkt VI specificerar och verifierar även egenutvecklade komponenter. Du kommer att ha mycket kontakt med Radio-, SW och Mekanikkonstruktörer då Din konstruktion integreras med andra funktioner till en komplett
mobiltelefon. Du kommer också att delta i framtagning av produkter från specificering till serieproduktion.
Vi ser gärna att Du har erfarenhet av konstruktion
och verifiering av logik för inbyggda realtidssystem
där cpu och minnen är ingående komponenter. Vi
arbetar i en internationell miljö med många externa
kontakter varför vi förutsätter att Du kommunicerar
på engelska och svenska i tal och skrift. Vi söker Dig
som är erfaren eller nyutexaminerad civilingenjör inom data-, elektro-, tele-området teknisk fysik eller
har motsvarande bakgrund.
Kontakta: Peter Wickström, 08-757 25 06,
peter.wickstrom@ecs.ericsson.se., Ansökan: LOGIKKONSTRUKTÖR TILL SMARTPHONES, Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen,
164 80 STOCKHOLM,
anna.pelkonen@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Product Line Third Party Products has the overall responsibility for sourcing of external vendors' messaging systems. The product portfolio consists of solutions for Voicemail, SMS, Cell Broadcast IVR/speech
recognition, e-mail and Unified Messaging from
partners like Comverse, CMC, Sema, Brite, Vocalis,
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Microsoft and Unisys. The unit is an integral part of
Product Unit Messaging, a shared PU supplying
messaging solutions to all telecom standards supported by Ericsson. A new unit for Operative Product
Management and test & certification is currently set
up in Kista. The unit will have the overall responsibility for the technical coordination of the external
vendors. We have a number of open positions:

Lab Engineers
• As a Lab Engineer you will participate in the buildup of the new test lab environment You will work
with all verification of all kinds of messaging technologies towards network nodes such as the MSC,
SOG, BGW, BSC and OSS.
Experience from test and verification and knowledge of network nodes is desired. Messaging experience is desired but not an absolute requirement
Contact: Ola Svensson, 08 - 404 4904, Ola.svensson@era.ericsson.se, Peter Hjorth,
peter.hjorth@era.ericsson.se. Ansökan: 3PP Messaging, Ericsson Radio Systems AB, AH/HS Elisabet
Grahl, 164 80 Stockholm, elisabetgrahl@era.ericsson.se.

JOBBNYTT

Software Architect WCDMA
• We are now starting development of the third generation of mobile telephones. They will be distinguished by their ability to communicate in complete
freedom using speech, pictures, video and data. To
stay out in front and continue to lead the development of this technology, we need to increase our
numbers.
You will be responsible for our WCDMA software
architecture, working both internally within the team
and externally with the other software teams in Europe, the USA and Japan.
We are laying the foundation for future products
and variants by creating a re-useable global software
architecture. You are a Master Engineer or equivalent, preferably with a few years' experience.
Contact: Håkan Henningsson, +4 46 193546, hakan.henningsson@ecs.ericsson.se., Ansökan: Software Architect - WCDMA, Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department 221 83
LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LINKÖPING
Industrialisering, verifiering, produktion samt distribution av mobiltelefoner inom CSM standard. En integrerad anläggning från teknikverifiering via inköp
av komponenter bil distribution av färdig produkt
Antalet anställda är idag 1600 personer. Ericsson
Mobile Communications är beläget i Mjärdevi Sience Park, där 150 olika företag är etablerade inom
data och elektronik branschen. I området finns även
ytterligare fem Ericsson bolag.

Serviceingenjör
• Vi söker en serviceingenjör inom sektion produktionsstöd.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:? Ansvara för att vårt förråd av reservdelar till våra utrustningar/maskiner mm.? Underhåll och kontroll av
funktion av vissa typer av reservdelar.? Delta vid anskaffning av reservdelar.? Underhålla reservdels databasen.
Du som söker bör:? ha god kännedom av våra utrustningar? vara bekant med elektriska, pneumatiska
och mekaniska komponenter.? ha kunskaper i teknisk engelska? ha förmåga att kunna samarbeta?
vara noggrann och vara ordningsam.? ha gymnasieutbildning med teknisk inriktning
Kontakta: Lars Carlsson, 013- 28 70 52, lars.carlsson@ecs.ericsson.se., Ansökan: SERVICEINGENJÖR,
Ericsson Mobile Communications AB,
Ll/ECS/CM/HAS Carina Nyberg, Box 1996, 581 19
LINKÖPING, carina.nyberg@ecs.ericsson.se.

We are putting together a team that will be responsible for our protocol tests. Here you will have
the opportunity to become a systems specialist as
the work requires you to learn to analyze and develop tests from a system perspective. The testing tools
we work with are either developed in-house or
bought in.
The bought-in tools require considerable co-ordination / requirement specification as these are also
under development Previous experience of test development, especially using TTCN is a plus. You will
be working closely with our product teams in Aalborg and Tokyo.
You are a Master Engineer or equivalent preferably with a few years' experience.
Contact: Håkan Henningsson, +46 46 193546, hakan.henningsson@ecs.ericsson.se., Ansökan: Test
Development Software, Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department, 221 83
LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NACKA
STRAND
CSM och Internet är de två största succéerna inom
kommunikationsvärlden idag. Vi är en nystartad
produktenhet: CSM@Enterprise som arbetar med att
integrera dessa två till ett Voice Over IP CSM system,
kallat CSM on the Net. Inom utvecklingsenheten på
GSM@Enterprise har vi ett team på 2 personer som
ansvarar för all grafisk design på våra produkter. Vi
arbetar nära både marknad och design för att förstå
användarbehoven, kraven och tekniken bakom.

Grafisk designer
• VI söker nu en grafisk designer som ska förstärka
vårt team, som har som mål att utveckla grafiska
gränssnitt i världsklassM använder kundstudier, prototyper, interaktiv design och expert/kundutvärderingar som arbetsmetoder. De miljöer vi utvecklar i,
omfattar idag bl.a. Windows, Internet, Java. I rollen
som specialist inom Grafisk design kommer du att
tillsammans med teamet vara ansvarig för skapande
av grafiska Informations- och Interaktionsgränssnitt,
utformning av de tekniska kraven med avseende på
den grafiska designen och funktionsdesignen samt
uppföljning av användbarhetsfrågor i samarbete
med våra kunder.
Du bör ha högskoleutbildning eller motsvarande
samt ha arbetat med skärmbaserad informationsdesign under ett antal år. Konstnärlig utbildning är definitivt en merit Att behärska engelska i tal och skrift
är ett krav i vår internationella arbetsmiljö. Dina
egenskaper: Du är utåtriktad, drivande, kreativ och
engagerad att kommunicera dina idéer - Du är visionär och samtidigt realist
Kontakta: Magnus Follinger NA/ERA/LRG/NAC. +46
8 422 0296, Magnus.Follinger@era.ericsson.se., Ansökan: LRG/NA Grafisk 10/99, Ericsson Radio
Systems AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89
STOCKHOLM, CeciliaJettel@ericsson.com.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Contact: Thomas Rex, +46 46 232351,
thomas.rex@ecs.ericsson.se., Ansökan: UMTS Standardization, Ericsson Mobile Communications AB,
Human Resources Department 221 83 LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

precise and well-organized. You should have some
experience of digital electronics and programming.
We expect you to have a Bachelor's degree in
electronics or similar with a background and interest
in digital design.

UMTS Specifications

Contact: Jacob Levison, +46 46 194027, jacob.levison@ecs.ericsson.se., Ansökan: Verification Engineer - Digital ASIC, Ericsson Mobile Communications
AB, Human Resources Department 221 83 LUND,
Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

• The third generaton of mobile telephony means
improvements, including the availability of much higher transmission speeds, and several parallel conversations/sessions. This makes UMTS especially suitable for various multimedia applications such as speec h / data/ pictures/ video.
Our vision is to specify the most function-rich and
user-friendly 3G telephone on the market If you have experience of the development and specification
of mobile products, for example in the areas of applications, MMI and multimedia protocols, you could
become part of the team that makes this vision a reality. You will be working closely with our design
centres in Tokyo and Aalborg. You are a Master Engineer or equivalent, with a few years' experience.
Contact: Thomas Rex, +46 46 232351,
thomas.rex@ecs.ericsson.se., Ansökan: UMTS Specifications, Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department 221 83 LUND, Sweden,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

Test Development Software
• We are now starting development of the third generation of mobile telephones. They will be distinguished by their ability to communicate in complete
freedom using speech, pictures, video and data. To
stay out in front and continue to lead the development of this technology, we need to increase our
numbers.

We are now starting development of the third generation of mobile telephones. They will be distinguished by their ability to communicate in complete
freedom using speech, pictures, video and data. To
stay out in front and continue to lead the development of this technology, we need to increase our
numbers.

Toolsmith Software WCDMA
• You will be responsible for the box of tools that
w e need for the development of WCDMA. Your tasks
include working with Objectime, Clearcase, compilers, linkers and emulators. The work involves considerable co-ordination with our other development
centres within Ericsson. You will also have a lot of
contact with our product teams in Aalborg and
Tokyo.
You are a Master Engineer or equivalent preferably with a few years' experience
Contact: Håkan Henningsson, +46 46 193546, hakan.henningsson@ecs.ericsson.se., Ansökan:
Toolsmith Software - WCDMA, Ericsson Mobile Data
Design AB, Human Resources Department 221 83
LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

UMTS Standardization
• The global standardization of the third generation
mobile systems is underway in the 3GPP Forum. This
is a collective mustering of strength comprising ETSI
in Europe, Tl in the USA, TTA in Korea and TTC/ARIB
in Japan. Ericsson is leading the standardization
work and we are now expanding our UMTS standardization group. We can offer you an exciting working
environment with a lot of contact both within the
Ericsson group and externally with our global customers.
You are a Master Engineer or equivalent with a
few years' experience in one or more of the following fields: GSM, GPRS, UMTS, WAP/MExE, IPstandardization and various multimedia protocols.
You speak fluent English and are interested in travelling
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Application Software
• We are creating a new team that will develop applications for the next generation of mobile telephones, and are looking for you who want to create something completely new. You like to lead projects
and work in a team towards a common goal. You are
curious and up to date with the latest developments,
and have a vision about the direction in which technology is moving.
Contact: Marc Ahlse, +46 46 232432,
marc.ahlse@ecs.ericsson.se., Ansökan: Application
Software, Ericsson Mobile Communications AB, Human Resources Department 221 83 LUND, Sweden,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

Experienced DSP Developer
• Our stable, experienced team of software writers
know how to get the most out of hardware - and are
now looking for reinforcement
The ideal candidate has worked with DSP, signal
processing or programming down to the hardware
level for a few years. You are interested both in sharing what you already know, and developing through
new challenges.
Contact: Marc Ahlse, +46 46 232432,
marc.ahlse@ecs.ericsson.se., Ansökan: Experienced
DSP Developer, Ericsson Mobile Communications
AB, Human Resources Department 221 83 LUND,
Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Digital ASIC Designer
• As digital ASIC designer, you will be responsible
for one or several blocks in the digital baseband
ASIC. This includes specification of functions, design
and verification. The specification process is performed in smalt multidisciplinary teams, but your main
focus will be on design and verification.Low power
consumption is a crucial factor and often requires
clever and creative solutions. Our verification approach is based on a combination of simulation and FPGA-based prototyping. Today's digital baseband ASIC
is a system on a chip with blocks varying from CPU &
DSP sub-systems, interface functions to highly-optimized signal processing units. Thus, we have room
for engineers with special interests in the design,
tools or methodolgy of system levels, low power
consumption, DSP or FPGA.
We expect you to have a Master's degree in
electronics or similar with a strong background and
interest in digital design.
Since w e are seeking several engineers, we need
people with several years' experience as well as recent graduates with a specialization in digital
electronics.
Contact: Jacob Levison, +46 46 194027, jacob.levison@ecs.ericsson.se., Ansökan: Digital ASIC Designer, Ericsson Mobile Communications AB, Human
Resources Department 221 83 LUND, Sweden, personalenheten@ecs.ericsson.se.

Verification Engineer Digital ASIC
• As verification engineer, you will be responsible
for the testing and verification of our digital ASICs.
This means designing the test platform, controlling
and measuring the device.
You will work closely with other engineers, so being a good team player is essential. You will have access to the latest and most advanced equipment
which also requires that you are capable of handling
it in a professional manner. You must be systematic,

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. NACKA
STRAND
IP-telephony and CSM are two hot, exciting areas
within communication. We combine these technologies into one new product - GSM on the Net We are
now focusing on releasing our first version and the
market attention is enormous. PU CSM@Enterprise
is looking for engineers working with system test of
the latest within mobile communication for Enterprises.

System test engineer/NA
• We are now moving our system test lab to Nacka
Strand and need system test engineers with competence in one or more of the following competence
areas:TCP/IPH.323GSMOS (NT) Test tools, TSS 2000,
MGTS, AIMS, protocol analyzers.. JAVA (for auto test
programming) HW performanceRrewall, routers,
proxies..... If you are ready for an organisation where
things happen fast- join our product unit GSM@Enterprise.For more info please contact:
Contact: Lena Furehed, +46 8 404 2451, Lena.Furehed@era.ericsson.se, Steen Jängnemyr, +46 8 422
2002, SteenJangnemyr@era.ericsson.se. Ansökan:
System test engineer/NA, Ericsson Radio Systems
AB, NA/ERA/LRG/NS Cecilia Jettel, 131 89 STOCKHOLM, cecilia.jettel@ericsson.com.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, NYNÄSHAMN
Ericssons fabrik i Nynäshamn, med cirka 830 anställda, tillhör Ericsson Radio Systems AB och ingår i
affärssegmentet Nätoperatörer. Vitillverkarprodukter för radiobasstationer och mobila datasystem.Enheten för Tillverkningsteknik inom Nynäshamnsfabriken består idag av 19 personer och är en del av
Teknikenheten med totalt ca 80 personer. Tillverkningsteknik består av 6 områden som täcker in allt
inom produktionsteknik. Områdena är: Produktionsteknisk produktutveckling. Produktionsteknisk
beredning, Produktionsteknisk SMD beredning, Produktionsteknisk Cost Management Produktionsteknisk processutveckling och Tekniskt produktansvar.
Enheten är involverad i alla NPI och TPI projekt samt
stöder TTC flödet

Produktionstekniker
• För Produktionsteknisk ProcessutvecklingSom
Produktionstekniker för Produktionsteknisk Processutveckling kommer Du att:- Ansvara för framtagning
av produktionslayouter samt simulera flödena med
hjälp av CAD och simuleringsverktyg.- Ge förslag till
NPI-projekten vilken typ av utrustning som är den
bästa samt ta fram beräkningar på antalet utrustningar- Göra investeringskalkyler.Du kommer att ha
kontakt med alla systemverkstäder samt alla NPI och
TPI projekt Du ingår även i kompetensgruppen för
simulering.
Du bör ha minst 3-4-årig teknisk gymnasieutbildning med produktionsteknisk bakgrund eller högskoleutbildning inom samma område. Du har erfarenhet av produktionsflöden och förstår hur olika typer
av produktionsfilosofier påverkar vår produktion. Du
kan AutoCad samt Taylor II. Du ska ha lätt att samarbeta med andra, vara drivande och kunna ta egna
initiativ samt kunna ha många "bollar i luften".
Kontakta: Richard Anhammer, 08-520 63433, IngMarie Håkansson, Personal, 08-520 62411. Ansökan: Produktionstekniker, Ericsson Radio Systems
AB, PNHR, 149 80 NYNÄSHAMN

ERICSSON SOFTWARE TECHNOLOGY AB,
RONNEBY
Ericsson Software Technology AB utvecklar produkter och tjänster med den senaste tekniken inom mobiltelefoni, företagskommunikation och programvaruteknik. Vi är ett ungt och expansivt företag med
ca 800 anställda. Huvudkontoret finns i Karlskrona
men vi har också kontor i Ronneby, Malmö och
Sundbyberg. Vårt företag ingår också i det lokola
nätverket TelecomCity som består av ett flertal expansiva IT/telekomföretag i Karlskronaregionen.
Ronnebykontoret har ca 100 anställda.

Analys, design,
programmering
• New Solutions är ett affärsområde på EPK där vi
bl a arbetar med Mobil Posrtionering, Telematjk,
WAP, WISE. Till affärsområdet hör även Forskningsutveckling samt ett auktoriserat Java Center.Vi jobbar
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med Mobile Positioning Centre - en helt ny och
spännande produkt Den används för att positionsbestämma nödställda som ringt 112 eller guida
bilister till närmaste bensinmack eller restaurang.
Åkerier och taxibolag kan erbjuda sina kunder snabbare service. Användningsområdena är nästan obegränsade. Det enda som krävs av slutkunden är en
vanlig mobiltelefon.
Vi söker dig som vill arbeta med det senaste inom
mobiltelefoni. Du kommer att jobba med t ex analys,
design och programmering. Våra redskap är främst
C++, Java, objektorienterade databaser och internetteknologier både för PC- och UNIX-sidan.Goda möjligheter finns att jobba både i projekt och självständigt Resor runt om i världen är också en möjlighet
Jobbet är omväxlande och utmanande! Du får kontinuerlig intern och extern utbildning för att alltid ligga
längst fram kunskapsmässigt VI söker både dig som
är nyutexaminerad och dig som arbetat några år..
Kontakta: Ase Petersen, 0457-775 87, ase.petersen@epk.ericsson.se., Ansökan: MPC 9911, Ericsson Software Technology AB, KA/EPK/HH Annika
Ursson, Box 518, 371 23 KARLSKRONA

• • • • • • • • • • • • • • I
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
The part of our department BSS System verification
that is responsible for design of traffic scripts for the
traffic generator TSS2000 and design of automates
test programs need a new manager replacing P-0
Carlsson who is taking on new challenges within
GSM Systems.

Manager - Automated
Traffic and Test
• You will be responsible for a unit with well-educated employees in the forefront of our new systems.
Apart from the personnel responsibility that goes
with every line manager you will also be responsible
for putting requirements and financing solutions
within the area. Several challenges need your attention, like the strategy for how to generate IP traffic in
the next generation BSS System.The unit has today
10 employees.
Contact: Roger Erlandsson, +46 8 404 4942,
roger.erlandsson@era.ericsson.se., Ansökan: MANAGER - AUTOMATED TRAFFIC & TEST, Ericsson Radio
Systems AB, LV/HS Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM, kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB.
MÖLNDAL

System and solution
verification engineer
Mobile e-services, businesses cell within New and
Special Operations (BNSO).lntemet to cars via service gatewaysConnecting the vehicle to the Internet
will open a huge market for mobile e-services. The
market will take off within the 2003 - 2005 timeframe and we intend to put Ericsson into the leading
position. Among the services remote vehicle diagnosis, software download, remote vehicle personalisation and position dependent information services
may be mentioned. Our concept is based on a services gateway in me car, remote managed by an operator. The service gateway, compatible with the
emerging OSC standard, is connecting the LAN with
the access network and host applications. Our product is the e- Service Network for managing the services gateways, customer care and connection to the
Internet and service providers. We have a successful
concept development together with carmakers, now
we need to build a product organisation.

• We need qualified System Verification Engineers
who like to work in the technical forefront in areas of
datacom in a dynamic and international environm e n t Areas we are working in are TCP/IP networking and security, OAM systems, WAP and JAVA You
will work with the integration and verification of our
system consisting of own development and sourced
products. The job also includes tasks such as project
planning and of course contacts with international
customers and suppliers. You have documented experience of above areas and a wide experience of
testing procedures. You are a team player with a degree in telecom. You have good communication
skills as well as good knowledge in English. Ansökningsformulär

Contact: Kent Wafther, +46 31 747 28 79, kentwatther@emw.ericsson.se., Ansökan: System and solution verification engineer, ref nr 99-201, Ericsson
Microwave Systems AB, Personal och Organisation,
431 84 MÖLNDAL

ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

ASIC Designer

JOBBNYTT
Ericsson Utvecklings AB år ett fristående bolag inom Ericssonkoncernen med ca 2000 medarbetare.
Vi förser Ericsson och dess kunder med plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster och datacom. Du finner oss i Älvsjö,
strax söder om Stockholm.
• Var med och utvecklas med oss och ta fram hårdvaran till nästa generations väljarplattform för mobil
och fast telefoni samt datacom.Dina arbetsuppgifter
kommer att variera och spänna över allt från tidig
systemering och framtagning av prototyper till implementering i ASIC eller FPGA kretsar. Till din hjälp har
du förutom erfarna medarbetare också spjutspetsteknologier i form av det senaste i ASIC-teknologi
och designverktyg som Verilog HDL och VHDL för
högnivåbeskrivning/simulering och Synopsys för syntes.Utvecklingen inom digital konstruktion sker
snabbt och vi satsar mycket på individuell kompetensutveckling, vidareutbildning sker både inom företaget och genom externa kurser.Tycker Du om att
vara med i teknikens framkant ger vi dig goda möjligheter till förkovran och personlig stimulans.
Vi arbetar i flexibla team som anpassas efter projektens storlek och söker dig som har lätt för att samarbeta.Vi söker både dig som har erfarenhet inom
ovanstående områden och dig som är nyutexaminerad mellan- eller civilingenjör och som vill lära dig
morgondagens konstruktionsmetoder för digital
elektronik.Har du bred erfarenhet av designverktyg
och är intresserad av att arbeta med metodutveckling är Du också välkommen att söka.Du bör behärska engelska i tal och skrift eftersom dokumentationen och även en del arbetsmöten sker på engelska.
Vi samarbetar också med flera av Ericssons dotterbolag, bl.a. i Italien och Australien.Vi sitter i trevliga lokaler i Älvsjö med bra kommunikationer. Vi erbjuder
bra anställningsvillkor, stimulerande arbetsuppgifter
och goda utvecklingsmöjligheter till rätt person. Ar
det duTVill du veta mer om tjänsterna, ring eller emaila någon av oss:

Kontakta: Anders Stenkvist, 08 - 727 4359,
Anders.Stenkvist@uab.ericsson.se, Mikael Lindberg,
08 - 727 4338, Mikael.Lindberg@uab.ericsson.se, Johan Petterson, 08 - 727 4191,
Johan.Petterson@uab.ericsson.se Ansökan: ASIC designer, Ericsson Utvecklings AB, P/Birgitta Friis, Box
1505 125 25 Älvsjö, birgitta.friis@uab.ericsson.se.

dardisera, utveckla, producera och sälja trådlösa
LAN. Vi har stora tekniska utmaningar att erbjuda dig
med erfarenhet av radionät radioprotokoll och radioresursalgoritmer. Tillsammans med ditt team ansvarar du för design och simulering av algoritmer för
bla. Länkadaption, effektreglering, dynamisk frekvensallokering och handover.Vi söker en drivande, teknikintresserad och utåtriktad person som är villig att
axla ett ansvar som teamledare..
Kontakta: Mikael Larsson, 08-757 2745,
mikael.x.larsson@era.ericsson.se., Ansökan: Teamledare för radionätutveckling, Ericsson Radio Systems
AB, SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM, mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Processutvecklare
Wideband - supply
Projektkontoret inom PU-WRN, Supply S Services söker en person som ska arbeta med att utveckla metodiken för supplyprojektiedning. I uppdraget ingår
också att titta på metoder och verktyg som underlättar vår förmåga att bedriva NPI projekt professionellt
• Du som söker bör gilla att skapa nya kontakter, utveckla samarbetsformer och koncept som håller i
praktiken. Du har också en god förmåga att kommunicera och nå resultat.
VI ser gärna att du har en utpräglad social kompetens och ett affärsmässigt synsätt Då allt skrivs på
engelska är det ett krav att du behärskar engelska i
tal och skriftDet är meriterande om du är civil- eller
högskoleingenjör.
Kontakta: Joakim Kedbrant,, Tel 026-15 70 56, Joakim.kedbrant@era.ericsson.se. #9u# Ansökan: PROCESSUTVECKLARE Wideband - supply - R/H1351,
Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/R/HS Inger Holmgren, 164 80 STOCKHOLM, ansokan.PUWRN@era.ericsson.se.

ERICSSON TELECOM AB, KUNGENS KURVA

Team Leader HW-Design
ERICSSON COMPONENTS AB, KISTA
Produktion VLSI Till en av världens modernaste
fabriker inom halvledartillverkning Ericsson Components AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade
produkter inom områdena energisystem, mikroelektronik samt opto- och mikrovågselektronik. Produkterna är komponenter och system avsedda huvudsakligen för Ericsson, men även för andra kunder.

Product Unit WDM (Wavelength Division Multiplexing) år en nybildad enhet med ansvar för DWDM
(våglängdsmultiplex) system. DWDM är en
transmissionsteknik som innebär att man kraftigt
ökar kapaciteten i optiska fibrer.
Detta är idag det mest effektiva sättet att mäta 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.

Automatiseringsingenjör
• Vi söker Dig som vill arbeta med att bygga stödsystem för produktionen, som används till att koppla
ihop produktionsstyrningssystem med produktionsutrustningar. Följande arbetsuppgifter ingår: planera
applikationer (systemering) skapa applikationer
(programmering) test av applikationer införa applikationer i produktionen underhåll av applikationer
Arbetet skeri i UNIX-miljö med ett utvecklingsverktyg
som heter AutoShell. De olika delarna i applikationen kommunicerar både internt i UNIX-systemet och
över nätverk. Programmeringsspråken är ett
UNIX/Shell liknande scriptspråk, C++ och Java.
Som grundkrav bör Du ha lägst tekniskt gymnasium eller motsvarande med erfarenhet av programmering i något språk samt mycket goda kunskaper i
engelska. Om Du har kunskap om produktionsutrustning, UNIX-system, nätverk och client/server så
är det ett klart plus. Vi som arbetar här tycker om en
annorlunda miljö, där det ställs stora krav på att man
är initiativrik och tar eget ansvar. Låter detta spännande? Kanske kan Du vara med och forma Ditt eget
jobb?

Kontakta: Pertti Rajala, 08-404 60 75 , pertti.rajala@eka.ericsson.se, Anna Wetterberg, 08-404 64 69,
anna.wetterberg@eka.ericsson.se. Ansökan: Automatiseringsingenjör, Ericsson Components AB, N/PK
Kerstin Jacobsson, 16481 Kista,
kerstin.jacobsson@eka.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Teamledare för
radionätutveckling
/ ETSI pågår just nu i rasande fart utveckling av en
blivande världsstandard - HiperLAN/2 - ett höghastighets-LAN med datatakter upp till 54 Mbit/s. HiperLAN/2 möjliggör trädlös access och mobilitet inom
kontoret och utgör en viktig del av fromtidens hemmanät där TV, video och PC kommunicerar via radio.

Utvecklas med osslEricsson Utvecklings AB söker Her • WLAN Systems är en liten men expansiv enhet inmedarbetare till Älvsjö
om Ericsson Radio Systems AB med ansvar att stan-

• Produktutvecklingen sker efter konceptet - allt under ett tak -, vilket innebär att vi är ett relativt litet
gäng som gör det mesta, allt från optisk transmissionsmodellering och elektronikdesign till systemtest.
Vi söker nu en person som i första hand har erfarenhet av hårdvarukonstruktion och/eller design och
imlementering av microprocessorer/FPGA/CPLD,
men som nu också skulle vara intresserad av att fungera som teamleader för ett kompetent gäng på 5
personer.
Gruppens uppgift är kretsdesign, schemaritning
och layout samt att fungera som interface gentemot
produktion.
Det handlar i första hand om digitala konstruktioner,
med även analog elektronikdesign för optokomponenter ingår. I och med nya arbetsuppgifter inom
samma område planeras en utökning av gruppen till
totalt ca 10 personer under det närmaste halvåret
Du bör vara van vid att jobba självständigt och trivas med högt tempo.
Kontakta: Magnus Öberg, 08-719 2031 ,
magnusoberg@etxericsson.se, Madeleine Koch,
personal, 08-681 2192, madeleine.koch@etx.ericsson.se. Ansökan: TEAMLEADER HW-DESIGN, Ericsson Telecom AB, KK/ETX/W/H Susanne Hellberg,
126 25 STOCKHOLM, susanne.hellberg@etx.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM

Ingenjörer
Ericsson i Katrineholm är global försörjare av högteknologiska mediacomprodukter - produkter som
hanterar datajöst och videokommunikation över Internet Vi erbjuder ett helhetsansvar frän produktutveckling, leverans och installation av hård-och
mjukvara, till utbildning och försörjning under produktens livstid. Korta ledtider och snabba förändringar präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig kontakt med våra kunder världen över. Ericsson i
Katrineholm är en världsaktör att räkna med genom
produktens hela livscykel.

KONTAKTEN NR 21 1 9 9 9

• 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 producerbarhet Vidare arbeta med införande av
nya tillverkningsprocesser i vår produktion.
Som sökande har Du teknisk utbildning på
högskolenivå eller teknisk utbildning på gymnasienivå med erfarenhet från produktionsteknik. De personliga egenskaper 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 Reneli, 0150-58 408,
ola.renell@era.ericsson.se., Ansökan: Ingenjörer,
Ericsson Radio Systems AB, KH/ERA/DSP/AK/UH
Carina Karlsson, Box 193 641 22 KATRINEHOLM,
Carina.Karlsson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KATRINEHOLM
Ericsson i Katrineholm är global försörjare av högteknologiska mediacomprodukter - produkter som
hanterar data,röst och videokommunikation över Internet Vi erbjuder ett helhetsansvar från produktutveckling, leverans och installation av hård-och
mjukvara, till utbildning och försörjning under produktens livstid. Korta ledtider och snabba förändringar präglar vardagen, vilket kräver en kontinuerlig kontakt med våra kunder världen över. Ericsson i
Katrineholm är en världsaktör att räkna med genom
produktens hela livscykel.

• Du kommer att arbeta med produktvård, vilket innebär rationaliseringar och förbättringar av befintliga
produkter samt utredningar av eventuella kundproblem. Konstruktionsarbete inom elektronik är Din
huvudsakliga 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 Thörnell, 0150-58211,
lennartthornell@era.ericsson.se., Ansökan: Konstruktör, Ericsson Radio Systems AB,
KH/ERA/DSP/AK/UH Carina Karlsson, Box 193, 641
22 KATRINEHOLM, Carina.Karlsson@era.ericsson.se.

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG
Ericsson CompitexAB (ECS) är ett programvaruföretag inriktat på utveckling av integrerade IT-system
(radio-/tele-/datakommunikation och applikationer). Vi år underleverantör till andra Ericsson-enheter samt att vi för externa kunder utvecklar integrerade informations- och kommunikationssystem för
larm-och ledningscentraler såsom 112-centraier. Vi
har en komplett affärsprocess med egen marknadsfunktion, produktutveckling, installations- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medarbetare.

System utveckla re GSM Pro
• GSM Pro har tagits emot med stort intresse av
marknaden. Det första systemet är i drift och nu går
vi vidare och startar arbetet med nästa version. Vi söker Dig som vill arbeta med programvaruutveckling
inom tele-/datakommunikation. Vi använder verktyg
från Rational Software, programspråket C++ och arbetar i Windows NT-miljö, vilket också är målmiljön
för våra system idag. Tjänsten som systemutvecklare
omfattar arbete inom hela utvecklingskedjan, d v s
kravformulering, analys och konstuktion, implementering samt test och verifiering.
Vi söker Dig som har arbetat några år och har
högskoleutbildning inom tele-/datakommunikation.
Erfarenhet inom GSM är en merit
Kontakta: Staffan Rosén, 031 - 709 9181, staffan.rosen@egsericsson.se., Ansökan: Systemutvecklare GSM Pro - Ref. Nr. 21/99, Ericsson Compitex AB, Personalavdelningen, Box 2102, 421 02 Västra Frölunda, bo.lorentzon@egs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, LINKÖPING
Vi är en nystartad avdelning, ERA/LVA/E inom Radio
Network Control, i Linköping som ansvarar för framtagning av ett nytt generiskt ramverk för Operation
and Maintenance. Vårt system bygger på principer
som komponenttänkande, sourcing, skalbarhet distribuerbarhet realtidsegenskaper etc Teknik som vi
utnyttjar är Corba, Java, TCP/IP, Webteknik, Objektdatabasteknik 0.S.K
Vi arbetar med en inkrementell systemutvecklingsmodell där vi snabbt kommer fram med kör bara
delsystem. För att säkerställa våra leveranser till
CSM och WCDMA behöver vi förstärka inom ett flertal områden. För mer information om tjänsterna lås
då under respektive tjänst nedan.De lediga tjänsterna är inom: Integration & Test Supply & Support
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Training Subcontract Management Software Development Configuration Management System Architecture Development S Test Environment Configuration Management Section Manager

Integration & Test
• I detta område ingår arbetsuppgifter såsom produktifiering, paketering (bundling) av 3PP (tredjepartsprodukter), installationsanpassning, test och integration av 3PP och egenutvecklad programvara.
Det är bra om du har erfarenhet av test i miljöer som
NT och Unix. Har du jobbat med integration och
hantering av tredjepartsprodukter är det extra värdefullt Förutom att praktisk delta i ovanstående arbetsuppgifter kommer du också tillsammans med dina
kollegor att vidareutveckla detta område. Saker som
vi planerar att jobba vidare med är rutiner för införande av automatiserade tester, införande och användning av testverktyg och simulatorer, säkerställa
testbarhet i design etc.

Supply & Support
• I detta område ingår arbetsuppgifter såsom leveransplanering, orderhantering, kundkoordinering, paketering, licenshantering, release, leverans samt rättningshantering. Arbetet omfattar också customer
support (on-site och HelpDesk), kundinstallationer,
och felrapporthantering. Vi söker dig som har arbetat
med liknande, har gott ordningssinne, är serviceinriktad och gärna har en logistikutbildning i botten. Det
är ett plus om du har kunskap om Unix och NT.

Training
• I avdelningens uppdrag ingår att leverera utbildning till våra interna kunder. Vi behöver ett antal personer som kommer att arbeta med planering, administration, utveckling och genomförande av utbildning. Målgruppen för utbildningen är mjukvarukonstruktörer som utvecklar applikationer för drift och
underhållsystem med våra produkter som bas. Du är
antingen utbildad pedagog med starkt intresse för IT
eller mjukvaruutvecklare och intresserad av att utbilda andra.

Subcontract Management
• En av de principer vi använder inom vårt systemutvecklingsarbete är att sourca in produkter och
lösningar från externa leverantörer där så är möjligt
Detta innebär att vi genomför subcontract management (SM) och external technology provisioning
(ETP) aktiviteter mot dessa leverantörer. Ericsson har

definierade processer inom dessa områden. Några
av de arbetsuppgifter som ingår i denna roll är att
identifiera möjliga leverantörer, bygga upp och förvalta relationer, förhandla avtal, genomföra upphandling och hantera inleveranser av media och licenser. I arbetet ingår också livscykelhantering av
tredjepartsprodukterna samt samordning med Supply och Support, Configuration Management etc. för
att säkerställa detta.
Du kommer också att arbeta med subcontract management mot interna och externa företag som fungerar som underleverantörer till oss. Du som söker
bör ha erfarenhet från SM och ETP och jobbat med
liknande uppgifter tidigare. Din bakgrund är förmodligen teknisk med någon påbyggnad av juridik och
eller inköp.

Software Development
• Vårt utvecklingsarbete bedrivs i målstyrda team
med tre till sju personer. Vi söker dig som trivs att arbeta i team och är intresserad av att jobba med
avancerad mjukvaruutveckling i teknikens framkant
De områden du bör ha erfarenhet från är Java, Corba, UML, LDAP, ODBMS, SNMP, TCP/IP etc. Tyngdpunkten i ditt arbete blir implementation men du
deltar även i test och underhåll. VI söker dig som har
erfarenhet från dessa områden. Vi ser också gärna
att du har en postgymnasial utbildning inom dataområdet

Configuration Management
• För framgångsrik mjukvaruutveckling krävs det att
vi har god konfigurationsstyrning, d.v.s ordning och
reda på de produkter som har utvecklas och de som
är på gång. Vi söker i första hand dig som har arbetat
som Configuration Manager inom eller utanför Ericsson.
Du bör också ha en teknisk bakgrund så att du kan
bygga upp produkt-kunskap inom vårt område. I arbetsuppgifterna ingår definition, dokumentation och
uppdatering av konfigurationer, ändringshantering,
releasehantering m m . Arbetet kräver ordningssinne,
samarbetsförmåga och förmåga att förmedla kunskap om CM arbetet inom organisationen. I arbetsuppgifterna ingår förutom att ta hand om den löpande konfigurationsstyrningen i våra projekt också
att vidareuteveckla detta område.
Därför är det viktigt att du kan identifiera våra
gränsytor, se sammanhangen och föreslå och genomdriva förbättringar. Ericsson använder flera olika
hjälpmedel för konfigurationsstyrning (PRIM, CASK,
ClearCase, diverse Databaser etc), om du inte har
erfarenhet av dessa så kommer du att få lära dig av
oss.

stående uppgifter verkar intressant och passar dig är
du välkommen att skicka in din ansökan.

System Architecture
• Vi söker dig som har flera års erfarenhet av
system- och arkitekturarbete inom mjukvaruområdet Förutom djup och bred kunskap inom IT-området bör du ha god kunskap om telekom. Erfarenhet
från och drift- och övervakning är särskilt meriterande. Du skall tillsammans med våra övriga systemarkitekter arbeta med att säkerställa vidareutvecklingen
av ramverket I dina arbetsuppgifter ingår att följa
med vad som händer i omvärlden vad gäller arkitektur, teknik och inte minst lösningar som går att sourca in. Du skall bevaka vad som händer inom standardiseringsområdet i organisationer som TMF, ETSI,
OMC, IETF etc Du skall delta i kravställnings-arbetet
internt och tillsammans med våra kunder och delta i
systemering, design och implementation av vårt
system. Du har gått C eller D-linjen eller motsvarande utbildning och har gärna licat eller doktorerat

Development & Test
Environment Configuration
Management
• Detta arbete innebär att planera, säkerställa och
underhålla vår mjuk- och hårdvarumiljö som behövs
för vår produktutveckling och test I arbetet ingår
också att vidareutveckla gemensamma rutiner t e x
för att bygga ihop och integrera våra komponenter.
Våra miljöer är NT för utveckling och Unix som målmiljö. Vi söker dig som har djup erfarenhet av Windows NT- och Unix systemadministration samt erfarenhet att administrera nätverk. Har du dessutom erfarenhet av ClearCase och scriptprogrammering är
det meriterande. Detta arbete kräver koordinering
och samarbete med våra designteam och projektledningen, det är därför viktigt att du har lätt att samarbeta och är serviceinriktad.

Section Manager
• Eftersom vi planerar att expandera så behöver vi
ytterligare en sektionschef. Vi söker dig som har erfarenhet av ledande befattningar, har goda kunskaper
om IT och telekom samt ett genuint intresse att arbeta med personal- och verksamhetsutveckling.Vi
söker dig som är drivande, har lätt att samarbeta och
har erfarenhet från ett eller flera av ovanstående områden. Du kommer att vara en del av en flexibel, öppen och fokuserad organisation som arbetar i teknikens framkant Vi ställer höga krav på våra medarbetare men erbjuder dig samtidigt stora möjligheter att
vidareutvecklas och växa tillsammans med oss. Vi
har flera kvinnor på avdelningen men vill gärna öka
andelen ytterligare. Om du tycker att någon av ovan-

Kontakta: Lars Göran Aspenström, 013-28 4963,
larsgoran.aspenstrom@era.ericsson.se, Joakim Delbom, 013-28 4759, joakim.delbom@era.ericsson.se.
Ansökan: Ref Nr 99-91 Kontaktannonser, Ericsson
Radio Systems AB, LVA/FH Monica Olovsson, Box
1248,581 12 LINKÖPING,
monic3.olovsson@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB,
GOTEBORG
Mobitex Technology S Support utvecklar i nära samarbete med våra kunder och produktledning
system och programvara för Mobitex växlar, basstationer samt externa gateways. Vi arbetar med hela
kedjan i utvecklingsprocessen, från tidiga specifikationer och utredningar via implementation, till test
och verifiering. Vi har även ansvaret för MIS, Mobitex Interface Specification, den öppna standard som
specificerar användargränssnittet i Mobitex Tack vare stora framgångar hos våra kunder läggs nu grunden för utveckling av världens största IP-baserade
system för mobildata. Vår stora utmaning blir att under de närmaste åren mångdubbla kapaciteten i
mobitexnåtet Vill Du vara med?

Systemutvecklare Mobitex
Technology&Support
• Några nyckelord för våra utvecklingsmiljöer är
SUN/Solaris, Spectra/X-ray, Clearcase, DDTs. Några
nyckelord för våra målsystem är realtidssystem, VRTX, TCP/IP, UDP, X25, HDLC 68k, VME Vi utvecklar
vår mjukvara främst i C, C++, SDL/SDT och Pascal. I
vissa av våra Gateways ingår Java/html. Som medarbetare hos oss har Du mycket stora möjligheter att
utvecklas och att tillbringa kortare eller längre tid
utomlands. VIII Du veta mer om vad Mobitex kan användas till kan Du titta på operatören BellSouth Wireless Data i USA (http://www.bellsouthwd.com).
De håller just nu på att lansera ett antal produkter
som kommer att revolutionera trådlös användning
av Internet bland annat BlackBerry och lnter@ctive
Pager från RIM ( http://www.rim.net/index.html)
och PalmVll från 3Com/Palm Computing (
http://www.palm.com/products/palmvii/index.html
Vi söker Dig med lång erfarenhet som vill vara
med och påverka arkitektur och systemimplementation samt Dig som är nyutexaminerad och vill vara
med om utmaningar i teknikens framkant Du bör
vara en god lagspelare kombinerat med stark egen
motor, antingen civilingenjör eller högskoleingenjör,
eller med lång och dokumenterad erfarenhet.

SW-designer
Ericsson Utvecklings AB är ett fristående bolag
inom Ericssonkoncernen. Vi förser Ericsson och
dess kunder med plattformsprodukter för telekommunikation, telekommunikationstjänster
och utvecklingsstöd. Ericsson Utvecklings AB
ansvarar för den fortlöpande utvecklingen av
AXE-systemet, som är världens mest installerade
telefonisystem, samt andra basprodukter inom
telekommunikation för mobil, fast och bredbandsprodukter. Du finner oss i Älvsjö, strax
söder om Stockholm.
Vi som arbetar inom enheten "Core Switch
Products" söker Dig som vill vara med och
utveckla framtidens system för telefoni och
datacom.

SW-designer
Om Du är intresserad av att arbeta inom programvaruutveckling, så har vi nöjet att erbjuda
Dig möjlighet till produktutveckling inom
flera områden och med olika programspråk

(C/C+ + , Java, Plex-C och SDL). Du kommer
att få delta i våra utvecklingsprojekt eller inom
prototyping. Det finns också stora möjligheter
till jobbrotation och framtida avancemang.
Detta bestämmer Du helt själv.
Vi hoppas att Du har akademisk examen
och har Du dessutom erfarenhet av AXEutveckling eller utveckling i liknande system
är det givetvis ett plus. Vi ser det naturligt att
arbeta i grupp och ta ansvar för
varandra.

Ansökan, märkt "SW-designer XIR", skickas till:
Ericsson Utvecklings AB
Personalenheten
ÄL/UAB/P Birgitta Friis
Box 1505
125 25 ÄLVSJÖ
e-mail: birgitta.friis@uab.ericsson.se

LÅTER DETTA INTRESSANT
SÅ KONTAKTA GÄRNA:
Anders Uddenberg, tel 08-727 36 65
e-mail: anders.uddenberg@uab.ericsson.se
Christer Nilsson, tel 08-727 40 93
e-mail: christer.nilsson@uab.ericsson.se
Håkan Amsberg, tel 08-727 49 58
e-mail: hakan.amsberg@uab.ericsson.se
Raffaele D'Agostino, tel 08-727 43 13
e-mail: raffaele.dagostino@uab.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
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Kontakta: Niclas Cahlin, 031 703 6026, 070-659
4347, nidas.cahlin@erv.ericsson.se, Johanna Karlss o n , 031- 703 6280, johanna.karlssonigerv.ericsson.se. Ansökan: Ericsson Mobile Data Design AB,
Personalavdelningen, S:t Sigfridsgatan 89,412 66
Göteborg
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ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Business Development

i

Business Development Mobile Positioning Applications Positioning is rapidly becoming one of the
most interesting areas in a mobile world. The knowledge of the geographical location of a mobile phone is now recognised as one of the most valuable
components in many future services. The market is
just taking off and Ericsson is well prepared to meet
the demand with the Mobile Positioning System,
MPS. We have been active in research, standardisation and are early out on the market with a product
that is well, positioned, to meet the future. We have
a commercially available product which is competioVe and has a strong roadmap for the future.

• This is a chance to be involved early in what will
be one of the real hotspots in mobile services.Your
roleYou will support our local companies in their efforts to sell MPS together with third party services.
Evaluate candidates for and support members of the
Application Partner program. You will maintain our
partner program web site. You will prepare and participate in application seminars with partners, local
companies and customers. You will act in a System
Management role in application implementation
projects ordered by us. You perform demos and speak at conferences.
You are businessminded with a good understanding of technology. You have experiene from a sales/marketing organisation, maybe in a presale support role. You are experienced both in the Telecom
and Internet style business. Knowledge in related
areas/technologies such as GIS, WAP etc is an advantage. You probably have a University degree in
technology (MSc).
Contact: Gunnar Vingå, +46 8 404 9 3 6 1 . . Ansökan:
BUSINESS DEVELOPMENT, Ericsson Radio Systems
AB, LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

information som skall ut till våra kunder. Informationen
kan vara allt från Frequently Asked Questions (FAQ's) och
mjukvarureleaser till ren supportinformation till våra kunder. Du skall även hantera frågor som våra kunder har angående Ml och CW, som inte kan besvaras lokalt eller regionalt Till Din hjälp för detta kommer Du att ha en Back-office funktion, som håller på att byggas inom produktvalideringen på GCS. Ditt arbete bedrivs i nära samarbete med
produktägaren för Ml och CW. Du kommer också att arbeta
nära vår Customer Services organisation på regionerna.

samarbete med våra partners inom datorindustrin, andra
Ericsson bolag och högskolor.
Du har erfarenhet av produktutveckling av datorsystem.
Du skall ha förmåga att leda en verksamhet som är under
förändring samt att införa nya idéer. Din sociala kompetens är också viktig eftersom vi arbetar nära tillsammans
med betydande företag inom datorindustrin.
Har du kvalifikationerna så har DU en spännande utmaning framför Dig!

access (web-browsing och filåtkomst), databasaccess för
streckkodsläsning, trådlös Palm Pilot (Palm VII) och positionering m h a GPS. Arbetsuppgifterna kommer att bestå i
att ha kontakter med applikationsleverantörer och operatörer. En stor del av arbetet kommer att handla om att integrera applikationer till Mobitextestnätet I detta arbete
ligger också utvärdering av integrerade applikationer. Vidare innefattar arbetsuppgifterna att genomföra demos, både internt och hos kunder världen över. Möjligheterna till
resor är goda.

Vi söker Dig som kan ansvara för Customer Support för
Ml och CW. Du är ansvarskännande, kreativ, målmedveten.
Dokumentation sker på engelska, vilket vi förutsätter att
Du behärskar flytande i tal och skrift

Kontakta: Joakim Leche (Avdelningschef)ä08 - 727 4054
äJoakim.Leche@uab.ericsson.se. ä Ansökan: Sektionschef
B/TäEricsson Utvecklings ABäBirgitta FriisäBox 1505 125
25 Älv5Jöäbirgitta.friis@uab.ericsson.se.

Som sökande ser vi gärna att du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Kunskaper
kring PC:n som plattform (95, NT) är också önskvärt Vidare är kunskaper om nätverkskomponenter (t ex hub:ar och
routrar) meriterande. Mer information om några applikationer för Mobitex kan man få via nedanstående länkar.
http://www.bellsouthwd.com
http://www.rim.net/index.html
http://www.palm.com/products/palmvii/index.html

Kontakta: Henrik Nyberg, 046-19 48 40 alt 070-319 88
40.. Ansökan: Customer Support för Ml & CW, Ericsson
Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83
LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. NACKA
STRAND
Vi utvecklar nu nästa generations mobiltelefonisystem för integrerat tal, video och data. Ett område
med enorm tillväxtpotential och stora tekniska utmaningar. På vår sektor i Nacka Strand arbetar ungefär 150 personer med utveckling av ett realtids
muftiprocessorsystem, managementsystem samt
ATM transportnät Detta bildar en gemensam plattform för de olika delarna i framtidens mobiltelenät
(W-CDMA).
Vi har ett öppet teamorienterat arbetssätt och vi
finns 10 minuter från Slussen i nya fräscha lokaler
vid Nacka Strand med Stockholms garanterat bästa
utsikt!

Programvara väljarstyrning
• Ref nr: R/H1310. Vi är en enhet med helhetsansvaret för väljare, såväl systemering som programvara. Du kommer att arbeta inom ett brett område,
från idé till produkt, med stor möjlighet att påverka
det slutliga resultatet Vi använder programmeringsspråket C i vår produkt Erfarenhet från utveckling av
stora programvarusystem är meriterande.

Integration/verifiering

• Ref nr: R/H1311. Vi söker en erfaren och drivande
ASIC integratör/verifierare med tidigare erfarenheter
från verifieringArbetet omfattar uppbyggnad av verifieringsmiljöer för enskilda ASIC, samsimulering av
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, UJND
flera ASIC kretsar samt samsimulering av maskinvara
Enheten Global Customer Services (CCS) ansvarar för seroch programvara i simulerad miljö. Verifiering görs
vice och support för våra produkter globalt CCS bar ge- på egenutvecklade ASICar och programvara.
nomgått stora förändringar den senaste tiden. Vi har introducerat ett på mobiltelefonmarknaden världsledande
och helt unikt koncept för att ge support åt våra kunder
och reparera våra mobiltelefoner. Konceptet bygger på ett
starkt decentraliserat ansvar som med hjälp av intemetbaserad infomiationsteknik ger våra kunder både snabb • Ref nr: R/H1313. Vår avdelning, ATM switching,
expanderar. För vår programvaru och systemverkoch lättillgänglig service. Konceptet år helt integrerat i
samhet söker vi en sektionschef med ansvar för ATM
marknadsföringen av våra mobiltelefoner.
väljaren i vår produktFör att passa för tjänsten bör
Du ha en god helhetssyn samt en vilja att påverka
och motivera andra människor. Vi förutsätter att du
• Vi står just nu inför en stor utmaning att implemented
är självständig, drivande, målinriktad och flexibel.Gonya framtagna processer i vår verksamhet med systemstöd
da kunskaper i engelska är ett krav då arbetet sker i
i form av ett nytt affärssystem, SAP R/3. R/3 ställer stora
internationella grupper. Tidigare erfarenhet av ledarkrav på att informationen i systemet är korrekt och fullskap, System design, eller konstruktion är meriteranständig. För att säkerställa detta behöver vi utöka vår komde.
petens och våra resurser. Du kommer att fungera som
spindeln i nätet vad gäller all information som behövs i
Kontakta: Peter Berglund, Tel 08 - 422 02 48, pesystemetArbetet kräver god kunskap om SAP R/3 och ett
ter.berglund@era.ericsson.se., Ansökan: Respektive
intresse av att hålla ordning och reda på både befintlig
tjänsts referensnummer, Ericsson Radio Systems AB,
systeminformation och nyuppläggning av parametrar. UtKI/ERA/R/HS Inger Holmgren , 164 80 STOCKHOLM,
bildning i SAP R/3 kommer vi att stå för om Du inte har tiansokan.PU-WRN@era.ericsson.se.
digare erfarenhet Det kommer också att ställas krav på ini-

Sektionschef Software
and system design

Data Maintanence Support

tiativförmåga och drivkraft för att säkerställa inhämtningen
av behövd data. Det är viktigt att Du kan uttrycka dig väl
både i tal och skrift för att kunna förmedla viktig information. Arbetet innehåller mycket kontakter med olika personer och funktioner inom Ericsson.
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ERICSSON UTVECKLINGS AB, ÄLVSJÖ

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ERICSSON RADIO ACCESS AB, KISTA

HW-konstruktör

MCT (Multi Carrier Transceiver) Design är en produktutKontakta: Ingemar Hjält ä031-7036166,0705vecklingsenhet inom Ericsson Radio Access AB. Vår uppgift
249443äingemar.hjalt@erv.ericsson.se. ä Ansökan: Appliär att utveckla, vidareutveckla och förvalta Multi Carrier
kationslab - MobildataäEricsson Mobile Data Design ABätekniken för radiobasstationer inom Ericsson. Vår produkPersonalavdelningenäS:t Sigfridsgatan 89,412 66 Götetutveckling baseras på senaste rön i form av nya teorier
borg
och teknologier inom radioområdet I vår uppgift ingår
också atttillsammansmed Ericssons forskningsenheter inom radioområdet testa och verifiera nya tekniker, teknologier, komponenter och metoder. MCT Design består idag ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
av ca 80 personer som är lokaliserade i Kista. Vi befinner
oss nu i etableringsfasen för ett produktutvecklingsprojekt
även Multi Carrier Transceiver på uppdrag av affärsenhe- • Vill du vara med och HW/SW-simulera världens mest
ten BMOA.
avancerade digitala kretsar för CPU-system och digital sig-

HW/SW - Simulering

• Inom enheten Radio IF Design söker vi nu en konstruktör för digital HW-konstruktion och signalbehandling. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla och implemented syntesverktyg för FPGA:er och ASIGar samt konstruera Matlab-funktioner och VHDL-koder.
Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning med inriktning elektronik/teknisk fysik. Du har minst 3 års erfarenhet av digital HW-konstruktion och implementering av
FPGAer samt ASIC Du har även kunskap i signalbehandling samt vana vid simulerings- och syntesverktyg. Som
person har du intresse av att lätt att finna lösningar på problem, god förmåga att samarbeta i team samt kunna leda
delobjekt
Kontakta: Lars Brotaeusä08-757 1582äPia Bolmgren
Svensson, personalä08-585 341 35. Ansökan: HW-konstruktöräEricsson Radio Access ABäKI/RSA/HPS PersonaläBox 11,164 93 5tockholmajobb@rsa.ericsson.se.

nalbehandling? Kretsarna kommer att sitta i nästa generations GSM basstationer.Du kommer att jobba med en metodik som ligger på teknikens absoluta framkant, vilket innefattar bl a acceleratorn Celaro och verktyget
Specman.Du kommer att använda C/C++, assembler, Elanguage och VHDLDu har civil- eller högskoleingenjörsexamen och har erfarenhet av signalbehandling, programmering och/eller asicutveckling. Du trivs i team, men jobbar undan självständigt också. Du behärskar engelska i tal
och skriftHör av dig till oss, vi svarar på dina frågor.

Kontakta: Tobias LiljegrenäOS7575884ätobias.liljegren@era.ericsson.seäAnita Jansson,
personalOB-4044547. Ansökan: HW/SW - SimuleringäEricsson Radio Systems ABäLR/H la Petterssonäl64 80
STGCKHOLMaingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA

Simulering/Signalbehandling
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, LUND

Mekanikproduktvård telefoner
• Vill du vara med och förverkliga våra mål i produktvårdsfasen - Maintenance i framtiden? Då kommer Du att
vara länken mellan R&D - leverantör och produktion i
uppstartningsfasen av nya produkter samt följa dem under
sin livslängd. Du kommer att arbeta självständigt och i
grupp samt driva förändringsprojekt I arbetet ingår många
olika aktiviteter som planerade konstnadsreducerande
konstruktionsanalyser, uppstart av second source leverantörer, dagligt arbete som att verifiera och godkänna underleverantörers produktionsverktyg samt att driva igenom
produktförändringar. Hos oss kommer Du att arbeta nära
våra leverantörer och andra Ericssonenheter. Resor förekommer, både inom och utanför Europa. Har Du drivkraft,
är målinriktad och självgående kommer Du att trivas i vår
kreativa miljö.
Din bakgrund är ingenjör, gärna från högskola, med
några års arbetslivserfarenhet gärna inom högvolymproduktion. Behärskar Du samspelet mellan konstruktion - inköp och produktion samt har en god analytisk förmåga
och vill vara spindeln i nätet finns utmaningarna här. Plastkunskap och språkkunskaper utöver engelska är meriterande

• Här har du chansen att arbeta med utveckling simulering och implementering av digitala signalbehandlingsalgoritmer för bl a EDGE - höghastighetsdata och Adaptive
Multi Rate i nästa generations GSM basstationer. Du kommer att använda C/C++, Java, Perl och Clearcase. Vi behöver nu:-Metodik- och verktygsutvecklare-SimulatorkonstruktörerDu har civil- eller högskoleingenjörsexamen och
har erfarenhet av signalbehandling och programmering.
Du trivs i team, men jobbar undan självständigt också. Du
behärskar engelska i tal och skriftOm detta låter intressant
ta tillfället och kontakta oss nu..

Kontakta: Tobias LiljegrenäOS7575884ätobias.liljegren@era.ericsson.seäAnita Jansson,
personalä08-4044547. Ansökan: Simulering/SignalbehandlingäEricsson Radio Systems ABäLR/H la Petterssonäl64 80 STOCKHOLMäingegard.pettersson@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
LUND

Responsible Training Team

Arbeta med spjutspets teknologi inom mikrodatommrådet?

Kontakta: Camilla Paradisä046-19 41 43äcamilla.paraPä enheten "Technical development Europe" inom
dis@ecs.ericsson.seäClaes Schreweliusä046-19 36
Du är en noggrann person som har intresse för att arbeGlobal Customer Services (GCS), arbetar vi bl a med
Inom enheten High-End processor Systems har den nya
47äclaes.schrewelius@ecs.ericsson.se.
Ansökan:
Mekanikta med datorer. Du tycker om att samarbeta i grupp och
beredning av reparationsprocesser, produktvalideravdelningen System Processors ansvarar för att utveckla
prdouktvård
telefoneräEricsson
Mobile
Communications
följa upp att saker utförs som planerats. Erfarenhet av SAP
ing, projektledning, beredning av informadatorplattformar för applikationer som kräver hög preABäPersonalenhetenä221 83
R/3 är en merit Du är troligen gymnasieingenjör eller
tionssystem och reservdelslistor, produkt- och prostanda och hög tillgänglighet
LUNDapersonalenheten@ecs.ericsson.se.
gymnasieekonom med någon påbyggnadsutbildning. Vi
cessutbildningar.
Vi
baserar
våra
produkter
på
kombination
av
kommerförutsätter att Du behärskar engelska flytande både i tal
siell
mikrodatorteknik,
standard
operativsystem
och
egeoch skrift.
• En av våra utmaningar som vi har framför oss är
nutvecklade systemkomponenter. De två viktigaste pro- ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB, GÖTEBORG
att förbättra och förenkla den utbildning som våra
dukter vi idag arbetar med är nästa generations
Kontakta: Greger Kjellsson, 046-19 34 77, greger.kjellsregioner, lokalbolag, callcenter och servicecenter
Centralprocessor lörAXEoch maskinvaran för tillåmpson@ecs.ericsson.se., Ansökan: Data Maintanence Supidag får. Vi är mitt uppe i en decentralisering av repaningsplattformen NSP som bygger på UABs OperativInom divisionen för Mobitex Infrastructure utvecklar vi detrations- och supportstruktur, vilket gör att fler persoport, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenhesystem TelORB.
världsledande systemet för smalbandig mobildata, Mobi- ner än tidigare är i behov av process- och produktutten, 221 83 LUND, personalenheten@ecs.ericsson.se.
tex. Det finns idag ett stort antal applikationer lör använd-bildning. Detta kräver nya förbättrade och billigare
ningtillsammansmed Mobitex. Mobitexoperatörer värlmetoder. Vi har därför beslutat att skapa en enhet in• System Processors system managementsektionen anden över, framförallt i USA, upplever idog en stark expan-om GCS som ansvarar för all framtagning av nödvänERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, LUND
svarar för systemarkitekturen och egenskaperna (kapacitet
sion med stor abonnenttillströmning. För att möta både dig utbildning.
På avdelningen Technical development Europe inom Glooch robusthet) för avdelningens produkter. Sektionen anegna behov av kunskaper kring applikationer, men även
Vi kan nu erbjuda Dig ett stimulerande arbete som
bal Customer Services (GCS), arbetar vi bl a med beredsvarar för att avdelningens teknikplan och att införa nya
externa kunders behov, kommer vi att utöka applikaansvarig för uppbyggnaden av utbildningsenheten.
ning av reparationsprocesser, produktvalidering, projektoch kommersiellt gångbara teknologier i våra produkter.
tionsverksamheten i Mobitex. Vi söker därför her medar- Enheten kommer att bestå av cirka 5 personer. De
ledning förstudier av nya produkter och beredning av inArbetet på avdelningen präglas av en kombination av teori
betare.
olika huvuduppgifterna inom enheten kommer att
formationssystem.
och praktik vilket innebär att sektionens medlemmar har
vara framtagning av utbildningspaket planering och
ett nära samarbete med konstruktionssektionerna.
koordinering av utbildningar samt genomförande av
• Idag finns ett applikationslab där ett antal applikationer
Som chef för sektionen skall du utveckla verksamheten
praktisk och teoretisk utbildning.
finns integrerade med Mobitex-test-nätet Nätet som anså
att
enheten
har
spetskompetens
inom
högprestanda
• Avdelningen har fått uppdrag att ansvara för Customer
vänds finns utbyggt bl a i Göteborg, vilket gör att man, här i
Vi söker Dig som är ansvarskännade, drivande,
datorsystem, mikroprocessor arkitektur, realtidsoperativSupport för Mobile Internet (Ml) och Chatboard Website
Göteborg kan använda t ex trådlös E-mail. Andra exempel
kreativ samt har förmåga att leda en grupp medarbesystem samt multiprocessorsystem. Du skall utveckla vårt
(CW). Ansvaret består i att bereda, verifieta och publicera
på applikationer som vi har integrerat är trådlös internet
tare mot uppsatta mål. Erfarenhet av tidigare le-

Applikationslab - Mobildata

Sektionschef

Customer Support för Ml & CW

daruppdrag är meriterande. Coda kunskaper i engelska är en förutsättning för att lyckas med detta globala arbete.
Kontakta: Henrik Nyberg, 046-19 48 40 alt 070-319
88 40, henrik.nyberg@ecs.ericsson.se. Ansökan: Responsible Training Team.

Training Developer
• Vi söker nu en utbildningsproducent med inriktning på produkt- och reparationsutbildningar. Du
kommer att ansvara för framtagning och genomförande av produkt- och reparationsutbildningar både
teoretiska och praktiska för våra regioner. Metoder vi
använder idag är powerpoint-presentationer på CDROM och praktiska utbildningar, men detta kommer
att förändras i framtiden till mer interaktiva utbildningar som kräver viss multimedia kunskap.
Vi ser gärna att Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. All utbildning och dokumentation sker
på engelska varför Du måste behärska språket i tal
och skrift
Kontakta: Jens Leth, 046-19 30 28 alt 070-519 30
28, jens.leth@ecs.ericsson.se. Ansökan: Training Developer, Ericsson Mobile Communications AB, Personalenheten, 221 83 LUND,
personalenheten@ecs.ericsson.se.

TELEFONAKTIEBOLAGET L IM ERICSSON,
STOCKHOLM

Chefstränare/Management
Consultant
Enheten Leadership Academy behöver förstärkning.Vi är ett gäng inom Human and Organisational
Development tillhörande HR Sverige som utbildar
och utvecklar chefer och grupper inom Ericsson.
• Vi har ett obligatoriskt chefsutvecklingsprogram
som pågår under ett år, som heter Leadership Core
Curriculum. Vi har också andra typer av chefs-/ledarutvecklingsprogram och vi jobbar som internkonsulter på uppdrag från linjen. Vi är f n 7 konsulter
och 3 arrangörer i vår enhet
En av våra konsulter har just lämnat oss för att gå
vidare med nya spännande uppdrag och därför söker vi en ny kollega. Vi tror att Du som vill söka ett
nytt och spännande jobb och blir nyfiken på detta
behöver ha erfarenhet av genomförande av ledarskapsutbildning. Du behöver vara van att jobba med
grupper och kunna hantera det som händer i en
grupp.
Det är en fördel om du har erfarenhet av teamutveckling och förändringsarbete. Du kanske också har
varit chef under någon period i ditt liv. Som person
måste du ha förmågan att skapa förtroende hos chefer. Framförallt bör Du tycka det är väldigt roligt att
hålla kurs. Vi ser gärna att Du inkommer med Din
ansökan senast den 20 december.
Kontakta: Dag Svensson, 08-585 334 86, Dag.svensson@lme.ericsson.se. Ansökan: CHEFSTRÄNARE/MANACEMENT CONSULTANT, Telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Ki/LME/DKS/LA Dag Svensson, 164 80
STOCKHOLM, Dag.svensson@lme.ericsson.se.

VERKSAMHETSUTVECKLING

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Assistant System Manager
7he Local Companies as well as the Market Units all
require correct information on the product portfolio.
Within BMOG we support these requirements with
the Product Catalogue (PCAT) Tool. This system contains information on the recommended Product
Packages. The Market Units and the Local Companies uses the data when preparing the tenders and
orders. The Product Units enter the product data in
the tool. PCAT is connected 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 (TTC) and Time
to Market (TTM) users.
User Croup Administration: organise and administer user groups, both TTC and TTM. Documentation
& Training: define and initiate development of new
documentation and training. Process Development:
assist in process work regarding the complete flow
from tendering 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 youlYou should have a good understanding of how the Local Companies and Market Units work. Previous experience of
system management and the GSM product portfolio
are recommended. You need to be fluent in English.
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Some travelling will be required but the main part of
the work will be done in Sweden.
Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206,
eriand.arivdson@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.almblad@era.ericsson.se.

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 resuhtatUtnyttia 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.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, SUNDBYBERG

Kontakta: Eva Salomonson, + 4 6 8 764 1008, eva.salomonson@era.ericsson.se, Göran Waldelius, +46 8
585 31426, göran.waldelius@era.ericsson.se. Ansökan: IMPROVEMENT LEADER TIME TO MARKET
We at ERA/LVT/LU are supporting the development
FLOW, Ericsson Radio Systems AB, LV/HS, Kerstin Alof the TTC processes. In that role we own and manage systems like GOLF, PCAT, SPT, AXE SW Store, DIL- mblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.
BA and ERA-DW. Some of these systems are used by
several BU:s, others are used within BMOG. We also
manage and/or participate in operational developERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ment projects. We own and develop the Order and
Delivery processes. We combine system- and process knowledge into operational development

Project Manager

Area Manager,
Contract Fulfilment Support

• We need to further strengthen our group working
with the operational projects. Some examples of activities are: Strategy Definition: define strategies for
information handling due to e.g. new/changed products, software, licensing etc. New logistics flows:
define strategies and run prestudies. New system solutions: participate 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 current processes
We would like you to have experience of Local
Company/Market Unit work and also a general understanding 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 complex environment Some travelling is
required but most of the work is done in Sweden.
You are fluent in English.
Contact: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erland.arvidson@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 flow of products
from suppliers to customers. To be able to support
the forecasting process within Ericsson, a development project 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. Implementation is planned for BMOA, WS, EMW and ES this autumn.

• To be able to support this success, we need to
find persons capable of taking an active part in the
further development of SPT. Some of the tasks are:
BU co-ordination: working across BU boundaries,
thereby understanding and co-ordinating different
Requirements. System Requirement Definition: specifying new requirements. User Group Administration: organise and administer 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 implementation of
SPT in other BU:s or Local companies world wide
To be able to do all this, we need you! We would
like you to be an active person with a lot of common
sense. It's good if you have experience of System
Management and an understanding of the workflow
in a Local Company 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.
Kontakta: Erland Arvidson, +46 8 764 1206, erland.arvidson@era.ericsson.se, Bo Sjöberg, +46 8
757 0764, bo.sjoberg@era.ericsson.se. Ansökan: Assistant System Manager, Ericsson Radio Systems AB,
LV/HS, Kerstin Almblad, 164 80 STOCKHOLM,
kerstin.almblad@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
Dogs for en ny utmaningMII du ha ett jobb där Du
får: Arbeta med att förbättra ledtid, kvalitet och produktivitet Bred kompetens om hela värt TTM flöde
från ide till en fullt utrullad produkt i drift Möjlighet
att påverka vilka områden vi skall fokusera på. Ett

GSM SYSTEMS Supply Chain Management Division,
have the responsibility for Contract Fulfilment support worldwide except for direct markets. A smooth
Supply Chain is the back-bone of a prosperous business therefore we are strengthening our organisation with AREA MANAGERS.
• As a AREA MANAGER your main responsibility will
be to improve and maintain the customer satisfaction through contract fulfilment support Contract
fulfilment support is to ensure that the customer
contracts are executed in the most beneficial way for
the customer and Ericsson.
To ensure this, you will participate in the process
from customer analysis to contract fulfilment together with Ericsson's local organisation and you will be
measured on customer satisfaction. Your main interfaces will be the Key Account Managers at the Market Unit, Product Units, the Project Managers, and
the Sales representatives in the Swedish Sales organisation.
It is assumed that you have an academic degree
and that you are equipped with a solid and good
platform in both business and technical areas preferably in telecom and/or IT. You have been working at
least 5-7 years with customer related issues (i.e. as
business/marketing manager or project manager)
towards or on a Market Unit and have a good understanding of an operator business environment
A successful candidate has also experience from
improvement projects preferably as a improvement
leader/project manager. You are a good team player
and are willing to work hard in our ambition to fulfil
the company objectives and improve the customer
satisfaction. As a person you have excellent social
skills, are open-minded and enjoy working in an entrepreneurial organisation. You are self-motivated
and result-oriented. You speak and write English
fluently. Do not hesitate to contact us for more information.
Contact: Håkan Sundström, 08-404 79 24,
hakan.sundstrom@era.ericsson.se, Mats Hultman,
08-404 50 34, mats.hultman@era.ericsson.se. Application: AREA MANAGER CONTRACT FULFILMENT
SUPPORT, Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/LH/S
Ewa Strandendahl, 164 80 Stockholm, ewa.strandendahl@era.ericsson.se

ERICSSON COMPITEX AB, GÖTEBORG

Gruppchef-System support
Ericsson Compitex AB (ECS) är ett programvaruföretag inriktat på utveckling av integrerade IT-system
(radio-/tele-/datakommunikation och applikationer). Vi är underleverantör till andra Ericsson-enheter 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 marknadsfunktion, produktutveckling, installations- och kundstödsfunktioner. Vi är belägna i Västra Frölunda, Göteborg och är drygt 120 medarbetare.

• IVår enhet ansvarar för utvecklingen av GSM Profunktionen i GSM. Arbetet utförs i samarbete med
produktenheten i Sundbyberg. Den kraftiga efterfrågan på våra produkter ställer ytterligare krav på oss.
Därför söker vi nu en chef som kan ta hand om vår
supportorganisation. Gruppen för System Support
ansvarar för drift och underhåll av de installerade
systemen. Vi driver ett TAC, Technical Assistans Center, som tar hand om de frågor som rör produktemas
konstruktion. VI ingår i en världsomspännande organisation med ett stort antal FSCer som har den direkta kundkontakten och ett RSO som hanterar installationer och driftstöd. Som gruppchef kommer

du att leda och deltaga i det tekniska arbetet Du
kommer att ingå i produktledningen och samarbeta
med kollegor i Sundbyberg.
Du bör ha flerårig erfarenhet av konstruktion och
support inom tele-/datakommunikatJon. Erfarenhet
inom GSM är en merit
Du bör också ha tidigare ledarerfarenhet
(linje/projekt), vara öppen, flexibel och ha en positiv
inställning. För ovanstående tjänt är det viktigt att du
tycker om att arbeta i en växande organisation.
Mycket av vårt arbete utförs i en internationell miljö,
därför är goda kunskaper i engelska ett krav.
Kontakta: Staffan Rosén, 031-709 91 8 1 , staffan.rosen@egs.ericsson.se. Ansökan: Gruppchef-System
support-Ref. Nr. 20/99.

Systemutvecklarekommunikationssystem
• IVi söker Dig som vill arbeta med hela utvecklingskedjan från specifikation/ analys till konstruktion/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) relationsdatabaser (främst Sybase)
objektorienterat tänkande, internetteknologi.
Vi söker Dig som har högskoleutbildning inom dataområdet 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,
Anders Holmkvist 031-709 90 42, anders.holmkvist@egs.ericsson.se Ansökan: Systemutvecklarekommunikationssystem-Ref. Nr. 3/99.

Systemarkitekt
• IVill du vara med och designa nya funktioner i
mobiltelefonsystem? VI söker Dig som vill specificera nya funktioner, ofta tillsammans med våra kunder.
Du kommer självständigt att få driva förstudier och
göra övergripande systemdesign. En hel del utlandskontakter förekommer.
Vi söker dig som: har högskoleutbildning, har kunskaper inom tele/ datakommunikation, har kännedom om mobiltelefonisystem (kännedom om AXEsystem är ett plus), är drivande och självgående samt
behärskar engelska i såväl tal som skrift

,

Kontakta: Thomas Sahlmén, 031-709 91 85, thomas.sahlmen@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemarkitekt-Ref. Nr. 2/99.

Systemutvecklaremessaging

%

• IVi söker Dig som vill vara med och utveckla nästa
generation av Messaging system. Med användning
av en ny komponentbaserad arkitektur och nya metoder för objektorienterad, itemativ programvaruutveckling kommer en rad nya IP-baserade produkter
att tas fram. Systemet kommer att innehålla funktionalitet från områdena Unified Messaging samt Voicemail and Data applications. Arbetet involverar människor från 2 kontinenter, 4 städer och 3 design centers.
Tjänsten som systemutvecklare omfattar arbete inom hela utvecklingskedjan d v s kravställan, analys &
design, implementering samt verifiering. Vi arbetar
med distribuerade tekniker, verktyg från Rational Software, programspråken C C++ och miljöerna Windows NT och UNIX (Solaris), olika typer av datakommunikation samt internetteknologi.
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 inom dataområdet.
Kontakta: Patrik Gustafson, 031-709 90 64,
patrik.gustafson@egs.ericsson.se, Claes Hellström,
031-709 90 05, claes.hellstrom@egs.ericsson.se. Ansökan: Systemutvecklare-messaging-Ref. Nr. 13/99,
Ericsson Compitex AB, Personalavdelningen, Box
2102,421 02 Västra Frölunda,
bo.lorentzon@egs.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 165 medarbetare. Läs mer om
oss pä vår internetsajt: www.ericsson.se/cables.
• IStörsta delen av vår tillverkning sker hos underleverantörer. Därför är lagret en mycket viktig del i vår
verksamhet Arbetsuppgifterna innebär bl a enklare
monteringsarbeten samt registrering av artiklar i vårt

v
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MPS-system,
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och datavana. Körkort är ett krav. Du är initiativrik, flexibel
och inte rädd för att hugga i där det krävs.
Kontakta: Tony Sörensson, 08-585 797 35, tony.sorensson@eca.ericsson.se, Eva Blom, 08-764 0613,
eva.blom@eca.ericsson.se. Ansökan: LAGERMEDARBETARE, Ericsson Cables AB, SL/ECA/NS Eva Blom,
172 87 Sundbyberg, eva.blom@eca.ericsson.se.

JOBBNYTT
systems.ericsson.se/customersatisfaction/ for more
information about what we do.
Contact: Per-Erik Jonsson, +46 8 40 43785, +46 70
652 1199, per-erik.jonsson@era.ericsson.se. Application: Customer Satisfaction Measurements, Ericsson
Radio Systems AB, HF/ERA/GHS Lena Averin, 126 25
STOCKHOLM, lena.averin@era.ericsson.se.

Kontakta: Agneta Cornelius, servicechef, 08-585 321
21, agneta.cornelius@rem.ericsson.se, Sven Riddarström, områdeschef, 08-757 00 68, sven.riddarstrom@rem.ericsson.se. Ansökan: Hyresgästansvarig
SG, Ericsson Real Estate & Services AB, lena.plogby@rem.ericsson.se

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, KISTA
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA
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 segment To find out more about this new
force in service solutions please visit our website at:
http://networkoperators.ericssonse/services/
Service solutions for network operators is a rapidly
expanding area for Ericsson. The demands for high
quality and short lead-times in combined product
and service development are also growing rapidly.
Ericsson Services hosts a central Program Office for
GSM/NMT/TACS and UMTS with the aim to shorten
lead-times and increase co-ordination and mutual
awareness between all major System Development
Projects and their corresponding Service Development Projects. For this, we need

Total Project /
Program Managers
• lApart from Mufti Project Management within
Customer Services, this PM position involves being
an ambassador for all Service Product Units in the
System Product Units and vice versa, to create mutual understanding and efficiency.
Your network will comprise units all over the
Network Operators organization, with a focus on the
Service Product Units and the GSM Systems and
WCDMA Product Units. You are expected to be a prime mover, a facilitator and a driving force behind
successful development and introduction of new
Services. The office is part of the GSM/NMT/TACS
Service Business Development unit, with experts on
system specific Service Solutions, Sales Support and
Marketing/Communication, that will contribute to
your programs.
We believe you to be a Senior PM, TPM or otherwise experienced in Project Management or Management of Projects. It is also not unlikely that you already have or aspire to some other kind of managing
position. You should communicate with ease in English and Swedish. This position requires co-ordination of different functions. It is important that you
are creative, outgoing, independent though co-operative, and a driver with interpersonal and communication skillsContact: Anders Bergstedt, +46 8 404 44 00, Anders.Bergstedt@era.ericsson.se. Application: Program Managers for GSM Systems and UMTS at BU
Ericsson Services, Ericsson Radio Systems AB,
KI/ERA/GV/HS vlveka Vlklund, 164 80 STOCKHOLM,
viveka.viklund@era.ericsson.se.

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 CSM New Accounts
and UMTS- ERA/U for a period of 1-3 months training.
• IRequirements: Experience from tender work for
GSM within the areas of Pricing, Bid Management,
and Negotiation. Ericsson knowledge. Fluency in
English. Good communication and team skills. Preferably international experience. Availability to work in
Sweden for one to three months during 1999-2000.
Accommodation will be arranged by ERA/LI.
Contact: ERA/LIA Elisabeth Ramel,+46 8 764 15 7 1 ,
elisabeth.ramel@era.ericsson.se. Application: ON
THE JOB TRAINING UMTS, Ericsson Radio Systems
AB, KI/ERA/U/Y Usua Aguirre, 164 80 Stockholm,
Usua.aguirre@era.ericsson.se.

ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB, KISTA

Distributör, Kista
Ericsson Real Estate & Services AB levererar tjänster
inom Real Estate och Facility Management till Ericssonkoncernen globalt Vår affärsidé är att tillhandahålla produktiva arbetsplatser och miljöer för Ericssonmedarbetaren bättre än något annat alternativ.
Centralkopieringen är en enhet inom REM som utför
olika servicetjänster såsom Print on Demand, kopiering sv/vit och fyrfärg, distribution och lagerhållning
av trycksaker.

• ISom distributör av marknadskommunikationsmaterial ser du till att de beställda trycksakerna når ut
till kund. För att klara arbetet måste du ha PC-vana,
goda kunskaper i svenska, engelska och gärna ett extra språk. Du måste ha siffer/ordningssinne och vara
stresstålig. Tunga lyft kan förekomma. Truckkort är
önskvärt men ej nödvändigt Din ansökan vill vi ha
snarast möjligt, dock senast 1999-12-23.
Kontakta: Eivor Bergqvist 08-757 23 24. Ansökan:
Distributör, Kista, Ericsson Real Estate 8 Services AB,
Lena Plogby, HF/REM/HS, 126 25 STOCKHOLM, lena.plogby@rem.ericsson.se.

ERICSSON REAL ESTATE & SERVICES AB.
SUNDBYBERG
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, TELEFONPLAN

Customer Satisfaction
Measurements
Established in June 1999, Ericsson Services is the
new name for service excellence within Ericsson, a
Business Unit in the Network Operators & Service
Providers (SOSP)segment
Ericsson Services combines the best elements of
SOSP's service unit network to Creole a single focused organization. The resuk-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.ericssonje/services/
• IWe are a group of three people working with
Customer Satisfaction Measurements for GSM
Systems. During the last 2 years we have developed
and implemented a system for these measurements,
enabling BESE 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 person.
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 communication 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
have an ambition to understand the operators' point
of view regarding GSM Systems' products and services. Please look into our web site http://gsm-

Hyresgästansvarig SG
Ericsson Real Estate & Services levererar tjänster inom Real Estate och Facility Management till Ericsson-koncernen globalt Vår affärsidé år att tillhandahälla produktiva arbetsplatser och miljöer för Ericssonmedarbetaren bättre än något annat alternativ.
• m i l vårt Service- och Förvaltningsområde i Sundbyberg söker vi medarbetare med uppgift a t t som
hyresgastansvariga/kundansvariga, vara kundernas
självklara kontaktperson i de flesta frågorna rörande
vårt serviceutbud. Vår avsikt är att bygga upp
husteam, där teamen ska ha kontroll över vad som
händer i huset avseende flyttningar, ombyggnader
mm. Teamets uppgift blir att tillsammans verka för
att ge optimal service till kunderna samt att hålla
kontinuerlig kontakt för att fånga upp synpunkter på
REMs service samt eventuella behov av nya produkter eller utökad service.
I husteamet blir hyresgästansvarig/kundansvarig
den person som samlar teamet planerar resurser,
håller kontakt med kunderna samt hämtar/lämnar
information vidare inom REM. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i REMs interna arbete att utveckla
våra serviceprodukter. Som hyresgästansvarig/kundansvarig är du underställd servicechefen och ansvarar för att REMs tjänster och produkter levereras i enlighet med gällande avtal.
Du måste ha ett genuint intresse av kundservice,
vara drivande samt ha lätt för att samarbeta och skapa nätverk. Arbetet ställer också krav på god förmåga
att kommunicera, i både tal och skrift på svenska och
engelska. Lägst gymnasieutbildning samt god PC-vana är ett krav. Erfarenhet från förhandlingar och kännedom om marknadsföring är meriterande. Vi ser
också gärna att du har erfarenhet från serviceoch/eller fastighetsbranschen. Din ansökan vill vi ha
snarast möjligt

ERICSSON PHILLIPINES

Network Performance
Improvement Project
Manager
• Start date and duration: January 2000. The duration of the assignment is at least one year. Location:
The main office will be located in Cebu City in the
Cebu Island, Philippines but the work will require
travelling in other islands as well.
Job Description: Ericsson is going to provide
Network Performance Improvement Services within
a frame agreement to our GSM operator in Philippines. The objective of the NPI frame agreement is to
achieve and maintain a high quality GSM network.
The NPI project manager will be responsible to lead the NPI team (4-6 Engineers) throughout the project The person has to assure that Ericsson's commitments in terms of network quality targets and other project activities are obtained. Transfer of knowledge to the local Ericsson staff and customer is also
one of the objectives.
Requested Profile: The requested resource has got
a great deal of experience of both radio network design and performance improvement services for
CME20 networks. Hands-on experience in BSS radio
features, parameters and statistics analysis is a
MUST. A Previous experience of leading a team is a
big advantage. Fluent in English. Open to share
his/her experience.
Contact: Mehrzad Nabavieh, NPI Manager, Asia Pacific, Network Design Centre, Ericsson Malaysia, mehrzad.nabavieh@esm.ericsson.se, +60 3 708 7353,
Mobile: +60 19 3281045, Fax +60 3 708 7369 or Pacita Rubiales, Depatment Manager, Network Design
& Engineering, Ericsson Telecommunications, Inc. pacita.rubiales@enp.ericsson.se, +63 2 635 1823, Mobile +63 917 5302502, Fax +63 2 637 8852

•MMIIIIBMM^
ERICSSON TELECOMMUNICATION B.V.,
NETHERLANDS

Patent Engineers
Intellectual Property Rights (patents, trademarks
and designs) have become a strategic issue for
Ericsson. Decentralised offices are established to give more focus to IPR issues. In the Netherlands we
have established the Intellectual Property Department, IPR-NLIPR-NL handles IPR issues for all Ericsson units in the Netherlands Within IPR-NL we are
urgently looking for two patent engineers.

• The patent engineer is visible and accessible in
the sewed organisations and maintains an international network of specialists in various fields.
The tasks of the Patent Engineer comprise: Increase and maintain IPR awareness amongst employees
with regular training and information sessions. Support the generation of inventions and ideas by facilitating brainstorm sessions and assisting inventors in
describing their ideas. Investigate on competitors,
novelty, market importance and strategic value of
initiated ideas in close co-operation with specialists
in various fields. Provide advice to the IPR-Board on
further actions on the ideas. Manage an IPR portfolio
in close co-operation with Product Management
The Patent Engineer works in and closely with the
served organisation.
Successful applicants should: Have a broad technical background and interest Be willing to build and
maintain a specialist network Have good communicating skills. Master the English language in speech
and writing. If you have that broad technical interest
and are willing to be active in this strategic area for
Ericsson, please:
Contact: Ellen Verheijen, +31 161 249796, Ellen.Verheijen@etm.ericsson.se or Halbe Hageman, +31 161
249838, Halbe.Hageman@etm.eficsson.se.

ERICSSON EUROLAB (EED) AACHEN.
GERMANY. GENERAL PACKET RADIO SERVICE
(GPRS)

Configuration Manager
(technical)
The challenge for configuration managment is to
keep control over aU objects which are produced
and used during the software IHe-cyde. This includes source code, executootes, released products,
trouble reports, requirements, test data, third-party
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products
Technical means to support configuration management are special databases (CVS, RCS, ClearCase). These provide the basics to differ between versions of objects. Tools like labels, triggers, branches,
views etc help to keep the different version under
control. Through scriptsthese tools become a powerful instrument to control projects and products.
• For persons interested in technical CM, we provide a good opportunity to quickly speed up in a
technically skilled team and take over own responsibility after a short time. We are working with futureproof technology. ClearCase, MultiSite and DDTS
(ClearQuest) are not only Ericsson's choice for configuration management but industry's standard. Perl, a
scripting language we use to adapt the tools to our
needs, is the most popular programming language
in the WWW.
Persons interested in this field should have a
structured and disciplined approach to tackle problems. The ideal candidate has an understanding of
software development Background in UNIX and
scripting languages is a plus as experiences with any
kind of configuration management tool.
Contact: EED/D/QC, Stephan Jacobs, +49 2407 575
627, stephan.jacobs@eed.ericsson.se or Human Resources, Simon Seebass, +49 2407 575 163, Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

Test Coordinator / GPRS
Network Verification
The GPRS Network Verification (NV) project has the
objective to ensure that the GPRS service is integrated and works on a CME20 network level prior to delivering the GPRS system to Customer Trials and to
the FOA projects. The NV project is dependent on a
big variety of in-deliveries from node projects, test
tools, etc, with complex dependencies.

• As a test co-ordinator you are responsible to ensure that the project is based on an optimal test strategy, which is co-ordinated with the node verification
projects, and adopted to changing project needs.
The main tasks are: Be responsible for the overall
test strategy of the GPRS NV projectTo co-ordinate
test activities across the different test phases and
teams inside GPRS NV as well as with BSS R8 SV,
CSS R8 INDUS and GSN l&V. Be involved in detail
planning of testingChange management of test strategy.
As a suitable candidate you have a very good
technical background and experience in system verification activities on network level (preferably GSM),
as well as experience in technical leadership in the
subject field. Ideally you are familiar with packet data
networks or IP based datacom systems, but this is
not a prerequisite. Previous experience in GPRS or
other packet data systems e. g. PPDC is a clear advantage. The position is available directly. On-the-job
introduction is secured.
Contact: GPRS SW supply and support, Klaus Schneider, +49 2407 575 156, Klaus.Schneider@eed.ericsson.se, EED/D/PC Oliver Hermanns, +49 2407 575
486, Oliver.Hermanns@eed.ericsson.se or Human
Resources, Simon Seebass, +49 2407 575 163, Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

Strategic Product
Manager Transit
• The Strategic Product Manager (SPM) works with
the competitiveness and economical performance of
the Transit products in CAPC. For this the SPM requires extensive contacts with the SPM's from our internal Ericsson customers and with the ongoing CAPC
projects. The CAPC customers are the mobile applications GSM, UMTS, TDMA and PDC and the mobile
systems NMT and TACS as with the wireline applications for common areas.
The main tasks are to represent Transit area in the
CAPC Product Management Network, to identify
trends in product development in cooperation with
our customers, to propose long term development
strategies for the Transit product areas, to see to that
competiveness and economical performance of the
products are best possible over the product life-cycle
and to perform business opportunity tracing.
In the area of requirement handling your main
tasks are to evaluate incoming requirements and to
initiate system studies, to evaluate and act upon assignments received for the product area, to issue
Transit requirement specifications, to validate RS's
and FS's and being involved in requirements issues
in running Transit projects in CAPC
Required qualifications are a strong technical
background in telecom or database industry with experience in AXEIO development and/or system design. Good knowledge of mobile telephone systems.
Beeing able to take initiative and work in a dynamic
environment Excellent communication and interpersonal skills. Competence in one or more of the following areas is essential: AM System development
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Signalling and Protocols, Traffic Control, (Wireless)
Charging or ATM.

System Manager Transit
• The main target is to provide technical and system
competence to preserve the Transit development in
the Application Core (CAPC).
Your main taks would be to perform system studies or design in before or in early project phases, to
provide technical expertise related to prestudy and
feasibility study on Transit products, to provide
technical and system competence to support the
GSM, UMTS, TDMA and PDC product lines, to participate in prestudies and feasibility studies for the Transit projects in CAPC, to give support in the design activities in his/her area of competence, to give support to analyze trouble reports on system module level, to participate in RS and other technical inspections regarding his/her areas of competence, and to
act as Technical Coordinator in Transit (sub)projects,
coordinating technical issues involving several subprojects, involving the related mobile applications
projects or involving associated projects.
Required qualifications are a strong technical
background in technology, telecom or database industry with experience in AXE 10 development and
system design, good knowledge of mobile telephone systems. Able to take initiatives and work in a dynamic environment
Excellent communication and interpersonal skills.
Competence in one or more of the following areas is
essential: AM System development Signalling and
Protocols, Traffic Control, (Wireless) Charging, ATM or
SDL
Contact: Human Resources, Simon Seebass, eedsims@eed.ericsson.se, +49 2407 575 163 or U/T
System Group, EED/U/TG Joe Wilke,
eedjow@eed.ericsson.se, +49 2407 575 399.
COREPU
APPLICATION CORE (CAPC)

Group Manager
Wireless TCS Design
• The Transit Development Department in EED is
looking for a group manager to establish a new
group for Traffic Control design in the Application

Core (CAPC). Traffic Control products are part of the
new Transit-AM (TRAM) that is introduced to the mobile product lines UMTS, GSM, TDMA and PDC CAPC
and Transit responsibility is located in EED/U.
Tasks: The general responsibility of the group manager is to plan, lead and the operations of the design group in EED/U/T. He/she has to that the required goals are fulfilled, the needs of the company satisfied, the group is efficient and competitive.
Main authorities and tasks are to implement personnel policies and general rules, to assure that all
communication is executed with highest integrity
and quality, to perform appraisals and frequent personal development talks, to plan and ensure competence development of the staff, to participate in
recruitment and introduce new personnel, to provide the department with resource plans and
forecasts, to set-up and coach design teams, to ensure that planned quality assurance activities are implemented and to participate in the EED/U/T Management Team
As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee and should have a of 5 years AXE-10 software design knowledge.
You should be familiar in working in projects. Managerial experience (e.g. as group manager, team leader or project) or experience in the traffic control
area is a clear advantage.

Group Manager EED/U/T
Project Office
• The Transit Development Department in EED is
looking for a group manager of the Project Office taking care of subprojects for Transit and Traffic Control
development in the Application Core (CAPQ. The
new Transit-AM (TRAM) and the included Wireless
Traffic Control products are part of the mobile product lines UMTS, GSM, TDMA and PDC The CAPC
and Transit responsibility is located in EED/U.
The general responsibility of the group manager is
to plan, lead and supervise the operations of his
group in EED/U/T.
He/she has to guarantee that the required goals
are fulfilled, the needs of the company are satisfied,
the group is efficient and competitive.
The main authorities and tasks are to supervise
project leaders of Transit and Traffic Control subprojects, to participate in improvement of project management methodology, to assure that all communica-

tion is executed with highest integrity and quality, to
implement personnel policies and general rules, to
perform appraisals and frequent personal development talks, to participate in recruitment and introduce new personnel, to provide the department with
resource plans and forecasts, to set-up and coach
design teams and to participate in the EED/U/T Management Team.

Experienced
Troubleshooters, Support
Engineers and Testers
needed for GSM SS node
HelpDesk

As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee and should have a minimum of 5 years
AXE-10 development experience and good background in project management according to PROPS
and Incremental Design.

• We are key players in the GSM support structure.
We are looking for experienced personnel (4+ years)
who can participate in:
Technical support for FSC/ASO/PLM/TCM/INDUS/DESIGN. FOA Support, Hot TR Troubleshooting.
Emergency correction production. Correction testing.
Technical consultancy. Global support co-ordination.
Negative testing. Function testing. Taskgroup activities, Root Cause Analysis, Technical prestudies and
feedback into UMTS development

Any managerial experience (e.g. as group manager, team leader or project manager) or experience
in the transit and/or traffic control area is a clear advantage.
The position requires initiative, good communication skills and a good ability to work under pressure.
Contact: Transit Development Department Norbert
Floeren, +49 2407 575 228,
NorbertFloeren@eed.ericsson.se or Human Resources, Simon Seebass, +49 2407 575 163, Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

Senior Product Line
Maintenance Tester
• Your contribution to the packaging team is key
position with minimum 3 years testing experience in
a AXE mobile switching systems in a maintenance or
support organisation.
You need a sound background in AXE test environment handling and IOG/APZ operation and maintenance, ASR competence, ability to drive improvement and change, effective teamwork and coaching
of less experienced colleagues and an interest to
participate in studies for new releases. Opportunities
for travel, networking, personal and technical development are outstanding. Watch yourself make a global impact with your efforts.
Contact: PLM Section, Elke Busch, +49 2407 575
357, elke.busch@eed.ericsson or Human Resources,
Simon Seebass, +49 2407 575 163, Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

You should should demonstrate a solid AXE background and a determination to tackle problems and
meet new challenges.
An open minded and flexible attitude and the ability to work well in a team environment are important personal qualities.
You should also show good written and verbal
communications skills. Some experience in the IN
area could also give you the edge.
Contact: EED/X/SLHC, Russell Hegg,
eedruh@eed.ericsson.se +49 2407 575 668 or Human Resources, Simon Seebass, +49 2407 575 163,
Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

Experienced AC-testerfor
global support of the NO.l
AXE Application
• The product line maintenance section at EED,
Herzogenrath, Germany takes central responsibility
for the world wide CME20 switching system. It is
considered as the primary competence centre for
CME20SS.
REQUIREMENTS: testing/verification, PLEX and
ASA experience, test system knowledge, IN and tool
experience is an advantage, to be flexible and able
to work under pressure, to be self-motivated, to
work easily on your own and within a team and to
achieve goals and customer requirements.

Public Relations and Media
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)
technology. Nearly 23 million subscribers are
already using TDMA digital services.
TDMA Systems is looking for an experienced
PR and media project manager to work with
global and strategic Marketing Communications and interactive multimedia projects presenting Ericsson's mobile systems and solutions.

Marketing Communications
Project Manager,
Public Relations and Media
The project manager will develop the strategic
public relations and press media plan for TDMA
Systems and manage the project flow, execution,
development and budgeting of TDMA Systems
public relations and press media activities and
their support activities worldwide.
Provide support and leadership for PR and
media activities to local companies and the Network Operators' segment.

Participate in cross Business Unit project and
steering groups to ensure a strong, balanced
approach in all public relations and media activities and review content of presentation materials used for major analyst/journalist presentations as well as develop and run press training
program for upper management.
You must have the following:
• Masters degree or equivalent in marketing/
business, PR experience is valued highly.
• Ability to define and manage large, complex
projects, often of a technical nature, to develop
important documents/articles such as whitepapers.
• Knowledge of Ericsson and TDMA Systems
customers and products, services an applications.
• Excellent written and verbal English communication skills.
• Spanish/Portuguese, a plus.

For more information please contact:
Martina Breitenstein, phone +46 8 404 46 28.
Send your application to:
Ericsson Radio Systems AB
AH/H Elisabet Grahl
164 80 Stockholm
e-mail: elisabet.grahl@era.ericsson.se

Location: Marketing Communications, TDMA
Systems, Kista.

Make yourself heard.
ERICSSON
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You have at least 3 years of testing experience in
AXE mobile switching. Your main tack is to test the
correction in all the releases R7,R8,R8s,PRA,HWM,
use test system to trace the problem in test channel
and transfer your knowledge to less experience people in the group. Travelling at short notice as an integral part of the job,
Contact: EED/X/SLAC Nasser Farhadi, +49 2407 575
409, eednaf@eed.ericsson.se or Human Resources,
Simon Seebass, +49 2407 575 163, SimoaSeebass@eed.ericsson.se.
7he Test and Support Department (EED/X/S) within
our CSS system house is responsible for system test,
industrialization and support of the CME20 SS Product Line at EED. It includes CME20 SS product line
configuration management, system test and industrialization of the CME20 Switching System releases,
as well as product line maintenance and customer
support for the CME20 SS product line.
• We have also the responsibility to verify the UMTS
Network solutions and the GPRS product line, which
currently is in a very exiting stage of development
We can therefor offer positions at the very edge of
technology in all current movements in the Tele
Communications Held. EED/X/ST is looking for two
candidates to fill the positions of:

GSM SS/UMTS System
and Network Testers

JOBBNYTT
ce in AXE10 design and previous experience within
Service Control and/or Service Switching Functions
are regarded as an advantage. Due to the kind of
work performed, some travelling may be necessary.

System Designer,
APG40 Characteristics
• Do You want to be a part of UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), NGS (Next Generation Switch) and System 108 while you are working
in a motivated area with a high level of productivity,
as well as great personal gratification?
We are looking for a person who can initiate and
run capacity/ characteristic issues within the APG40
area. This includes both investigations and discussions around the characteristics of the APG40 and
i f s applications. It entails modeling and dimensioning of integrated applications and their environm e n t You will be required to define mechanisms for
making fast and accurate estimations of characteristic behavior on the APG40.
The CAPC systems management is responsible for
the system development of the Transit and Network
Access products that are common for many of Ericsson's AXE based systems, both for wireline and wireless systems. This responsibility includes activities
such as running product committees, handling overall technical coordination in the CAPC projects, perform system studies and source system design. Present challenges are system work for ATM backbone
solutions for the UMTS and the NGS.

• The GSM Tester is mainly responsible for Test Design and Test execution needed to industrialize new
functionality in the SS node. The UMTS Network Tester is mainly responsible for verification activities in a
UMTS network which involves node testing on the
AXE10, ATM, IP and UNIX platforms, as well as trouble shoot configure and tune a whole UMTS network.

A successful candidate should have at least 2-4
years experience from software design or system design within an AM system. You will need good general technical and communication skills. Knowledge
of the NT operating system, the APG40 and previous
experience or knowledge of traffic models is a distinct advantage. Since the work requires co-ordinations
within the project travel can sometimes be necessary-

Main activities are the definition of the prerequisites to perform the system verification, the performance of the Test Execution mainly in target environment, issue and follow up requirements for test
configuration and simulation tools and to build up
core competence for GSM and UMTS Industrialization.

• Do You want to be a part of UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), NGS (Next Generation Switch) and System 108 while you are working
in a motivated area with a high level of productivity,
as well as great personal gratification?

A suitable GSM candidate should have experience
in CME20 design or testing. Knowledge of either of
Intelligent Network Services, the Charging and the
Signalling sub-system is a significant plus. A suitable
UMTS Network tester will need a solid background
in datacom with more than a basic understanding of
telecommunication. A person with knowledge in
ATM and IP networking along with knowledge of AXE
software will be favoured. You will also need good
interpersonal and organizational skills to work as an
effective member of a project team.

Contact: EED/X/STEC, Jan Klinte, +49 2407 575
7852, Jan.Klinte@eed.ericsson.se or Human Resources, Simon Seebass, +49 2407 575 163, SimonSeebass@eed.ericsson.se.
The CAPC system groups are responsible for the
system development of the Transit and Network Access products that are common for many of Ericsson's AXE based systems, both for wireline and wireless systems. This responsibility includes activities
such as running product committees, handling overall technical coordination in the CAPC projects, perform system studies and source system design. Present challenges are system work for ATM and IP core
network solutions for the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) and the Next Generation
Switch (NCS).

System Designer,
Datacom & IP
• As a CAPC System Designer you will perform
system studies or design before or in early phases of
our CAPC main projects. An important aspect is to
find synergies and identify core application solutions
between wireline and wireless systems. The type of
tasks requires that you can work independently or in
teams, take initiative and drive for progress.
To strengthen our capabilities for this type of
system work, we are looking for an experienced
System Designer focusing on Datacom and IP. You
should have more than 3 years of Ericsson experience in AXE 10 design and experience of packet switched techniques or platforms is required. Due to the
type of work performed, some travelling may be necessary.

System Designer,
Intelligent Networks
• As a CAPC System Designer you will perform
system studies or design before or in early phases of
our CAPC main projects. An important aspect is to
find synergies and identify core application solutions
between wireline and wireless systems. The type of
tasks requires that you can work independently or in
teams, take initiative and drive for progress.
To strengthen our capabilities for this type of
system work, we are looking for an experienced
System Designer focusing on IN development You
should have more than 3 years of Ericsson experien-

System Designer, APG40

The APG40 is a windows NT based high availability platform targeted for 10 and element management applications. We are looking for a person who
can take an active part in developing and introducing
APG40 platform into the next generation of open telecommunication systems. This includes both investigations and discussions around the software architecture, applications and interfaces of the APG40 in
all parts of the development life cycle.
The CAPC systems management is responsible for
the system development of the Transit and Network
Access products that are common for many of Ericsson's AXE based systems, both for wireline and wireless systems. This responsibility includes activities
such as running product committees, handling overall technical coordination in the CAPC projects, perform system studies and source system design. Present challenges are system work for ATM backbone
solutions for the UMTS and the NGS.
A successful candidate should have at least 2-4
years experience of software or system design using
software methodologies and technologies such as
OO or CORBA. Experience with modem software
languages such as C++ is essential. A good knowledge of NT is a strong advantage. Since the work requires co-ordination within projects, travel can sometimes be necessary.

Source System Designer
• Do You want to be a part of UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), NGS (Next Generation Switch) and System 108 while you are working
in a motivated area with a high level of productivity,
as well as great personal gratification?
We are looking for a person who can take an active part in developing the next generation open telecommunication systems. This includes both investigations and discussions around the system architecture early on in our projects and product structure
development together with co-ordination towards
ongoing projects within CAPC You will also be involved in investigations and development of new tools
and methods that could be used in the Source
System Handling area.
Since it is essential to discuss and investigate the
system architecture in the early phases of a project
one Source System Designer is always appointed as
team leader for one of our ongoing projects. You
would have to take the responsibility for all tasks related to the Source System Handling and co-ordinate
those tasks towards the project
The CAPC systems management is responsible for
the system development of the Transit and Network
Access products that are common for many of Ericsson's AXE based systems, both for wireline and wireless systems.
This responsibility includes activities such as running product committees, handling overall technical
coordination in the CAPC projects, perform system
studies and source system design. Present challenges are system work for ATM backbone solutions for
the UMTS and the NGS.

A successful candidate should have 1-2 years experience from software design or system design in
an AM based system. Since the work requires co-ordinations within the projects, travel can sometimes
be necessary.
Contact: CAPC System Management Gert Wallin,
+49 2407 575 8058, + 4 9 2407 575 704, GertWallin@eed.ericsson.se or Robert Ivarsson, +49 2407
575 704, Robertlvarsson@eed.ericsson.seor Human
Resources, Simon Seebass, +49 2407 575 163, Simon5eebass@eed.ericsson.se.

Senior STE Methods
and Tools Engineer
• The STE Methods & Tools group is responsible for
all STE activities within CSS in the area of Function
Test Design Maintenance, PLM, System Test support
organizations (ASO/SAFSC) and longer term Methods & Tools issues affecting testing. This central
group will not only cover EED needs, but also all the
other LDC's that belong to CSS. The focus is on STE
(Simulated Test Environment) tools and protocol
and traffic simulated tools that can be used in both
STE and target environment (ex. MGTS, TSS 2000,
TTCN, etc).
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ERICSSON HONG KONG
Hong Kong is recognised as one of the most competitive Telecoms Market in the World. Six Mobile Operators running eleven networks serve over three million customers with subscriber penetration at over
50 %. The Field Support Center of Ericsson Hong
Kong provides support services to our key Mobile
operator's GSM900/1800 and TDMA networks as
well as the major Wireline operator's large international gateways.
Hong Kong operators need to beat the forefront
of technology -we have already introduced ISP and
WAP into the mariiet and are rapidly heading
towards implementing GPRS as FOA market in the
Asia-Pacific Region. To provide professional support
in this very challenging environment, we are looking
for a person of high calibre to fill the following position:

System Expert

As a suitable candidate, you are an Ericsson
employee and should have experience in AXE 10
testing. You should be able to work well on a highly
motivated team and under strict time pressure. You
also have to be service minded, be willing to travel
and be prepared to quickly take new assignments.
You have to be critical and always want to have the
urge to improve the simulated testing environment

• As System Expert, you will be required to perform
network investigations and problems at the highest
technical level and to resolve them in line with
customer expectations. Design, test and implementation of Market functions will be required as well as
participation in system updates/upgrades and our
24x7 Emergency support rota. You will also be expected to provide technical competence transfer and
mentoring to the existing support team plus technical advice to the Field Support Center Manager to
whom you shall report directly. In addition, you
should expect to be exposed to the emerging datacom and IP technologies and help manage the required adaptation of the support teams processes
and methods accordingly.

You have to be open minded and willing to
change in order to drive the simulated environment
into the third generation mobile application systems.
Your responsibilities will include coordinating STE
testing activities, gathering requirements from the
customer, beeing involved in writing and coordinating new requirements, investigating impacts from
new functionality in GSM/UMTS applications, defining methods for how to test new features, acceptance testing of new tools and trouble shooting in
the simulated environment

To fullfill the above job responsibilities and expectations, you should have broad CME20 and/or TDMA
system knowledge, expertise in the area of APZ/IO
and ideally some exposure to GPRS. You should also
have been working with AXE systems for at least 8
years, 5 of which should have been with Mobile
systems, in a Design/ Verification/ Support type environment Besides, you should have a full understanding of Ericsson support processes and experience
of working directly with customers, a strong focus on
customer relations and satisfaction is expected.

More info:
http://www.eed.ericsson.se/services/eed-xs/o/soz/Welcome.html.

Hong Kong is a fascinating city in which to work
and live, for a technological challenge and an exciting way of life you can do no better I

Contact EED/X/SOZC, Raymond Meertens, +49
2407 575 470, eedramo@eed.ericsson.se or Human
Resources, Simon Seebass, + 4 9 2407 575 163, Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

Contact: vlkki Lee, Human Resources Manager,
+852 2590 2413, vikki.lee@ehk.ericsson.se.

Transit development in CAPC is responsible for designand maintenance for different software parts
whithin the new Transit Application Module and function/system integration test for CAPC We are looking for an

AXE10 Software Designer
• We are participating in the execution phase and
performingfeasibifity studies.
To strengthen our capabilities in this area w e are
lookingfor 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. A first experience in SDL would be an advantage.
We are looking for a designer with 2-3 years ofexperience preferable in the AXE 10 area.
Contact: EED/UA Joe Wilke, +49 2407 575 399,
Joe.Wilke@eed.ericsson.se or Human Resources, Simon Seebass, +49 2407 575 163,
Simon.Seebass@eed.ericsson.se.

Strategic Product Manager,
ATM and ISUP,
Lawful Intercept
• Your task will be product planning for one or more CAPC product area(s), defining the direction of
the development of CAPC products based on assessment of competitiveness and economical performance for the life-cycle of the products. You inspect
requirement specifications and approve function
specifications and FeDs. You order and monitor the
development and maintenance work of CAPC products, review financial agreements proposed by other business units and you will do Business Opportunity Tracing.
You need a BS in EE/CE/CS or equivalent more
than 3 years in system design or project management and a strong interest in strategic product management Besides a broad knowledge in switching
systems you need competence in either ATM, CSS7,
Data Communications or Lawful Intercept
Contact: Product Management Department UH Henell, eedugh@eed.ericsson.se, +49 2407 575 256 or
Martin Hatas, Martin.Hatas@eed.ericsson.se, +49
2407 575 9849 or Human Resources, Simon Seebass, eedsims@eed.ericsson.se, +49 2407 575 163.

ERICSSON RESEARCH CANADA, MONTREAL
(LMQ

Product Introduction
Project Manager
The PU Mobile Switching Centre (PU-MSC) is a Product Unit within the Ericsson Business Segment
Network Operators. The Product Unit is responsible
for the Ericsson MSC andAP/IO nodes used in TDMA
and CDMA networks world-wide.
• We are looking for a Product Introduction Project
Manager who will work within a development project to ensure that the products under his/her responsibility are 100% ready to be handled in the Time-to-Customer (TTC) process. More specifically he
or she will make sure that the products under
his/her responsibility are 100% ready to be marketed, sold, ordered, supplied, installed, supported and
phased o u t
This project management position provides great
exposure opportunities and excellent possibilities for
career development In effect the project manager
who will collaborate on a daily basis with the Business Units and the Market Units will have many opportunities to travel and to develop business relations with Ericsson personnel all over the world.
The candidates should have a degree in Engineering, Business or equivalent They should have a good
knowledge of Ericsson organisation and work methodology (incl. TTM and TTQ. Experience with one
or more of the following fields would be a great asset: marketing, sales, supply, customer project management or support Good leadership, influence, people and communication skills are also expected.
Application: Marie-Josee Leblond, Product Introduction Manager, marie-josee.leblond@lmcericsson.se.

ERICSSON TELECOMMUNICATE B.V.

Manager
Cost & Resource Planning
The former VAS organisation has been transformed
to the new Product Unit Service Capability Servers
and Applications (SCSA) per November 1st, 1999.
Within this SCSA the IN Provisioning Unit is
established, which consists of several design units
all over the world. The IN Provisioning unit will be
responsible for product development of Intelligent
Network platforms and Service Applications targe-

ting today's IN solutions in networks based on GSM,
PDC and wireline standards.
• Our products are installed at more that 130 customer sites and we forecast strong growth for the coming years mainly driven by subscriber growth. The
management team of the IN Provisioning organisation will be hosted by ETM in the Netherlands. Product development will be executed in several Design
Centres around the world. Our main challenges will
be order fulfilment and consolidation of the product
portfolio into a manageable set of platform and service application solutions.
The Manager Cost S Resource Planning will be a
member of the IN Provisioning Management Team
and will report directly to the General Manager of
the unit The work will be performed in dose cooperation with the local controllers in the design
centres.
The Manager Cost & Resource Planning is responsible for: Preparing the IN Provisioning rolling
forecast figures. Analysing the actual figures. Co-ordinating the financial data of the design units. Aligning
the project costs and line costs for the different levels of the IN Provisioning organisational parts. Aligning financial data with PU SCSA The planning process related to the resources working within and for
IN Provisioning. Advise the Management Team on
availability and required resource capacity. Co-ordinating the standard financial reports. Improvements
for all financial and planning related resources processes Running the international IN Provisioning
controllers network Participate in the PU controllers
team.
Several years of experience in provisioning related
controllers work Capability to control improvement
projects. Excellent background in financial and resource planning related work within Ericsson.
Contact: Alfo Melisse, competence manager, +46
161 24 94 63, mobile +46 6 557 912 21, alfo.melisse@etm.ericsson.se, Bas Oomen, manager Finance &
Infrastructure, +46 161 24 97 75, bas.oomen@etmericsson.se. Application: Manager Cost & Resource
Planning.

Product Development
Project Manager
• The Product Development Project Manager is responsible for planning and control of several projects
and for seeing to it that the goals set regard to time,
quality, cost and characteristics are reached.
Activities are: Execution responsibility for Mobile &
fixed IN Platform solutions. Define yearly budget
and resource frames based on product plans. Responsible for deployment of main project assignments. Maintain and execute IN project roadmap.
Communication to customer (e.g. project reporting)
and support contract issues. Provisioning ordering to
related development outside PU SCSA Coordination
and handover to PU SCSA/Operations. Alignment
with World Class Provisioning principles. Representative in related steering groups of associated Product
Units. Progress tracking and reporting of all IN projects. Implementation of TTM, methods, processes
and tools. Organising steering groups and tollgate
assessments.
Several years of experience in project and provisioning management is required. You are able to control more than one project efficiently, even when
these projects are executed in geographical distributed locations. A good knowledge of Ericsson (AXE)
design projects and/or service design and IN technology is preferred.
Contact: Alfo Melisse, competence manager, +46
161 24 94 63, mobile +46 6 557 912 21, alfo.melisse@etm.ericsson.se, Jos Herps, manager Project Office, +46 161 24 28 92, mobile +46 6 224 160 53,
jos.herps@etm.ericsson.se. Application: Product Development Project Manager.

Manager Operational
Development
• Product development will be executed in several
Design Centres around the world. Our main challenges will be order fulfilment and consolidation of
the product portfolio into a manageable set of platform and service application solutions
The Manager Operational Development will be a
member of the IN Provisioning Management Team
and will report directly to the General Manager of
the unft He/she is responsible for: The deployment
of the TTM process in the IN Provisioning organisation. The establishment and follow up of performance measurement of the design centres in the area.
Initiating and driving improvement projects in the
area. Supporting the implementation of the IN Provisioning organisation.
Several years of experience in project managem e n t Knowledge of process and performance management. Communicator, Result oriented. Pragmatic approach.
Contact: Alfo Melisse, competence manager, +46
161 249463, mobile +46 6 557 91221, alfo.melis-
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se@etm.ericsson.se, Arno de Kok General Manager
IN Provisioing, +46 161 249520,
arno.de.kok@etm.ericsson.se. Application: Manager
Operational Development

Manager Project
Office IN Provisioning
• The Manager of the IN provisioning Project Office
is responsible for the organisation, planning and
control of several projects and for seeing to it that
the goals set in regard to time, quality, cost and characteristics are reached.
Activities are: Execution responsibility for Mobile &
fixed IN Platform solutions. Establish common processes and workflow of IN Provisioning. Define yearly budget and resource frames based on product
plans. Maintain and execute IN project roadmap.
Communication to customer (e.g. project reporting)
and support contract issues. Provisioning ordering to
related development outside PU SCSA Co-ordination and handover to PU SCSA/Operations. Alignment with World Class Provisioning principles. Representative in related steering groups of associated
Product Units. Progress tracking and reporting of all
IN projects. Implementation of TTM, methods, processes and tools. Organising steering groups and
tollgate assessments. Managerial skills, communicator, negotiator, people manager.
Several years of experience in project and provisioning management is required. You are able to control more than one project efficiently, even when
these projects are executed in geographical distributed locations.
Contact: Alfo Melisse, competence manager, +46
161 24 94 63, mobile +46 6 557 912 21, alfo.melisse@etm.ericsson.se, Arno de Kok, general manager
IN provisioning, +46 161 24 95 20, mobile +46 6
513 854 59, amo.de.kok@etericsson.se. Application:
Manager Project Office IN Provisioning.

System Managers
• The System Manager is responsible for: Short and
longer term IN platform and IN services technical solution strategy. Providing technical support for product management and influence strategic product
management discussions. Teamleader of the virtual
system management team. Initiating and performing
system studies involving system managers from the
team where necessary. Steering development projects with system knowledge. Participating in new
system development studies. Tracking major technical developments within the Ericsson organisation
and develop as well as communicate vision (in
terms of ready-to-use technologies and concepts).
Establishing a close contact to other technical committees/organisations involved in current and future
technical development of the system. Driving system
improvements in co-operation with Strategic Product
Management Chairing technical review bodies.
Several years of experience in IN related System
Management work. A broad knowledge of IN Platform and IN Services is required as well as a broad
technical interest You should be capable of organising your own work by setting your own goals and
reach results. Proactive.
Contact: Rob van Offfen, competence manager, +46
161 24 24 86, rob.van.olffen@etm.ericsson.se. Application: System Managers

Transfer & Change Manager
• The Transfer & Change Manager is responsible for
management of several transfer projects. These
transfer projects will be used to transfer competence
and products between the several product development units. The main objective is to reduce the
amount of product development units in the area.
The Transfer & Change Manager will report to the
Manager of the Project Office. The Transfer & Change
Manager is responsible for management of several
transfer projects. These transfer projects will be used
to transfer competence and products between the
several product development units. The main objective is to reduce the amount of product development
units in the area. The Transfer & Change Manager will
report to the Manager of the Project Office.
Skills: Must have a good political awareness of the
consequences and the behaviour of Ericsson design
centres in order to establish an efficient and qualitative correct competence transfer and handover process between the design centres. Must be a negotiator. Must be a change manager. Able to establish
unambiguous agreements. Exercise tight control on
progress and quality of transfers. Risk management
Take efficient corrective measures People Management skills. Very powerful personality.
Several years of experience in project and provisioning management is required. You are able to control more than one project efficiently, even when
these projects are executed in geographical distributed locations A good knowledge of Ericsson (AXE)
design projects and/or service design and IN technology is preferred. This special assignment is valid
from November 1 st 1999 and is expected to end in
December 2000.

Contact: Alfo Melisse, competence manager, +46
161 24 94 63, mobile +46 6 557 912 2 1 , aHo.melisse@etm.ericsson.se, Jos Herps, manager Project Office, +46 161 24 28 92, mobile +46 6 224 160 53,
jos.herps@etm.ericsson.se. Application: Transfer &
Change Manager.

Manager Product Mgmt
& System Mgmt
• As Manager PM & SM you will be responsible for:
Identification of the product portfolio. Budget and
cost structure of the IN Provisioning organisation.
Managing and setting up a product management
and system management organisation over the different design centres. Handling of customisation requests. Getting a dear view on future products and
product development Responsible for the product
management process and coaching of product managers. Provide input for pricing, value argumentation/benefits, marketing guidelines.
Several years of management experience. Knowledge of IN products is required.
Contact: Rob van Offfen, competence manager, +46
161 242 486, rob.van.offfen@etm.ericsson.se, Walter
Mol, +46 161 242 285, mobile + 4 6 6 53743881,
walter.mol@etm.ericsson.se. Application: Manager
Product Mgmt & System M g m t Ericsson Radio
Systems AB, Anna Sandström SG/ERA/LU/HR, 164
80 Sthlm, anna.sandstrom@era.ericsson.se.
The unit Wideband Radio Networks (WRN) develops
products for the third generation of mobile systems
based on WCDMA technology.

It is essential that you have at least 3 years experience in software project management preferably in
the GSM field. You must have a full understanding of
project management methodology (preferably
PROPS), and will probably have experience of muftiproject working.
You should be flexible, have strong self-motivation
and work well both in a team and as a team leader.
In addition you will demonstrate flexibility towards
demanding customers.

Project Engineer
• To Co-ordinate and be responsible for the delivery
of software upgrades for AXE equipment in the GSM
field. The successful applicant will be responsible to
the project manager for either an entire project or
parts or a larger project Project lifecyde includes all
activities from approval of the business case to final
customer acceptance and includes key activities such
as agreeing project scope, test definition, monitoring
test activities, issue resolution, change control, implementation of initial sites, management of internal
suppliers, interface with the customer, Control of interdependences.
It is essential that you have at least 3 years experience in a telecommunications environment preferably in the GSM field. You will preferably have some
experience of project w o r k You should be flexible;
serf-motivated and work well in a team. In addition
you should have some experience of working with
customers to define requirements.
Contact: Mark Hillier, Programme Management GSM, +44 1483+305107,
mark.Hillier@etJ.ericsson.se.

Switching Product Manager
ERICSSON BUSINESS MOBILE NETWORKS,
NETHERLANDS

SW Design Engineer
One of the sections within WRN is the Platform o&M
team. This team develops management applications
for the wideband radio network. The applications
are built using the latest object oriented technology
and open standards like Corba and Java. The work
is performed in dose cooperation with development
teams in Sweden.

• We are looking for software design engineers who
will be working the full software life cycle induding
architecture, design, implementation and test
Pofytechnical or academic background in software
enigneering. Professional experience in the telecommunications industry is an advantage. Experience
with working in project teams and ability to work in
a multi-site environment Ability to work in a dynamic, changing, high pace environment Willigness to
travel and/or work abroad.
Competence Development Program: It is important that you are interested and have the ambition to
work with the latest Internet technology. An extensive training program has been designed and implemented to assist you in building this competence.
The main features of the training program are:
Object Oriented Analysis, Design, Modeling and
Construction with UML This course provides the 0 0
fundamentals and demonstrates the practical applicability of the Unified Modelling Language in the
analysis, design and implementation phases. Object
Oriented Programming Java. This course provides
the Java fundamentals. Vlsibroker for Java. This course provides the concepts of Corba and vlsibroker for
Java.
Contact: Ettie Hopma, HR Manager,
ettie.hopma@emn.ericsson.se.

ERICSSON LTD. UK
PRODUCT AND PROJECT MANAGEMENT OPPORTUNITIES IN THE UK
The Account Unit Mobile Multimedia Communications, working exclusively with the mobile Operator
One 2 One has a number of positions in Project and
Product Management based in Guildford, Surrey.
One 2 One is one of the 4 key mobile operators based in the UK, and with 3.5 million subscribers is a
key account for ETL As an operator that is supportive of introducing new technology to the market place and with 250,000 new subscribers being added
every month - this is an exciting account There are
opportunities to join the team in one of the following
roles:

Project Manager
• To Co-ordinate and be responsible for the delivery
of software upgrades for AXE equipment in the GSM
field. The successful applicant will be responsible for
all aspects of the project(s). Project lifecyde includes
all activities from approval of the business case to final customer acceptance and includes key activities
such as agreeing project scope, test definition, monitoring test activities, issue resolution, change control,
implementation of initial sites, management of internal suppliers, interface with the customer, Control of
interdependences.

• The Product Manager is responsible for developing and influencing the strategic development of
specific products in order to maximise the Mobile
Multimedia Communications sector's profitability.
As the Product Manager for GSM Switching
Systems you will understand the requirements of the
customer (Mobile Operator) and will be responsible
for developing effective technical solutions.
You should be able to demonstrate a detailed understanding of telecommunications systems and in
particular the Ericsson GSM switching platforms You
will take responsibility for all technical product issues
and ensure that they are in keeping with the strategic development of the network and deliver commercial benefits for Ericsson.
You should be an individual who is able to develop strong working relationships with key customer
contacts both internal and external to identify their
requirements, influence their thinking, develop strategies and manage their expectations.
You will also work closely with the marketing organisation and assist in the promotion of Ericsson products during periods of marketing activities.
We require a person who is; outgoing, self-motivated and has strong interpersonal skills. You should
be qualified to degree level or have equivalent relevant experience and highly developed competence
in Switching AXE 10 and CME 20.
Contact: Linton Cook +44 1483 305376,
Linton.cook@eti.ericsson.se.

ERICSSON LTD, UK
0NE20NE/ MOBILE MULTIMEDIA
COMMUNICATIONS
The One20ne FSCphys a crucial role in providing
post sales support to 0ne20ne, induding trouble
shooting and fault investigation, implementing hardware and software upgrades on the customer's
network, working and testing software corrections
etc We are based in Guilford, UK and currently require an

Experienced Support
Delivery Manager
• Being responsible for the supply of support to our
customers, the Support Delivery Manager (SDM) is
operationally focused. The SDM works with his/her
colleagues to develop and implement support objectives and improvement processes for the unit
The SDM focuses on developing long term relationships with the customer(s), delivering the support and maintenance, anticipating their requirements in relation to support and services as well as
building an ongoing dialogue around their future
needs
The SDM manages the customer interface with respect to assigned support areas. This involves providing feedback into the organization on performance,
new and future support/services and measuring that
all contractual commitments are delivered through
the line organization. He/she is also required to monitor in-service support, all related customer-facing
technical services and increase the support and services portfolio by proactive discussion and exposure
to developments in this area.
The SDM is to be involved in the offering process
of new/increased support and services to the custom e r s ) , as well as delivery projects to the
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customer(s).Customer interface: Significant external
customer contacts, various areas within ETL and
Ericsson internationally.
Contact: Peter Gustafsson, FSC Manager, +44 1483
305474. Application: Mary-Anne Morgan-DeGray, HR
Advisor, mary-anne.morgan-degray@etl.ericsson.se.

mmammmmmammmmmmMmmaam
ERICSSON DE PANAMA S.A
2 HOT POSITIONS OPEN AT THE ERICSSON'S OFFICE
IN PANAMA
The Ericsson organization in Panama is quite small
with frequent and direct communication with the top
management and other functions.lt's a fairly quiet
country with beautiful nature and a lot of international influence.The dose proximity to bom the Caribbean and the Pacific Ocean as well as other recreations are available.

Field Support Manager
• We need a very experienced Support Manager
with more than 5 years experience of Ericsson support.The organization is supporting both Wireline
and TDMA products, you have preferable worked
with both systems.You will head an organization of
both local staff as well as expatriates. The support
organization consists today of 5 persons but need to
grow with a few more.Experience from 13t or 2:nd
line support is a major advantage, as well as a wellestablished contact network.
Education: Higher education in Telecommunication, Electrical Engineering or Computer Science or
long experience from similar Job-position. Language:
English is a must but if you also speak Spanish is
that a plus.
This is a long-term contract for at least 12 month

Unix
Specialists/Troubleshooter
• The network is growing and a lot of new nodes
are being added.We are looking for a person with a
broad knowledge of Sun-Solaris, Databases and Data-communications. You will work in the Ericsson
Local Support organization that currently supports
both Wireline and TDMA systems
Experience from some of the following Areas is
wanted: Switching (Wireline and/or Cellular), Intelligent Networks, Telecom Management
We would like that you have competence from some of the following
productsJtMATEJMOS.CMOSJAMBALAADJUNCT
PROCESSOR, PREPAID.SUN, JAVA,ORACLE,SYBASE
and Signaling System 7 (SS7).
The person we are looking for should be able to
work independently or in a group to develop the
competence of the Ericsson Local Support office.
Education: Higher education in Telecommunication, Electrical Engineering or Computer Science or
long experience from similar Job-posrtion.Language:
English is a must but if you also speak Spanish is
that a plus.
This is a long-term contract for at least 12 month
Contact: Janeric Ermeland, Janeric.ermeland@ericsson.com, +507 265 5140 extension 52 or ECN
82852 or Helene Ujueta,
helene.ujueta@ericsson.com, +507 265 5140 extension 14 or ECN 82814.

ERICSSON ESPANA SA

Fast Track Solutions
Engineer/Software Engineer
The Fast Track Centres perform system investigations and software design within the whole AXE
System. We take part in the development from requirement analysis to FOA Also we take part in the
technical co-ordination and project planning. Market
Units and Customer groups are our customers.
• We now need several designers/engineers with
experience in multiple product areas like IN-SSF, TCS,
CHS and ACC. The persons we are looking for shall
have a customer-focused approach to the development of the total solution for our customers. This will
mean contacts with a variety of people from marketing project and product management both from
the Mil's as well as the product areas.
Key working areas: Providing technical expertise to
our customers to find an optimal solution technically
and project wise. Perform Fast Track Quick Scans,
Quick Studies, Technically assess potential product
and make recommendations. Participate in pre-studies and feasibility and project execution. Also, actively contribute to the continuous improvement process and the development of the quality culture
identifying and implementing improvements to processes and activities.
Our Web site is: http://alvaro.ericsson.se/tl/fasttrack/fasttrackhtml
Contact The Fast Track Centre in Spain, EEM, Luis
Cardenas, +34 91 339 2154 or Lars Carneij, +34 91
339 3512.

JOBBNYTT
NIPPON ERICSSON K.K., JAPAN. NRJ

Strategic Product Manager

Test Plant Manager

• The Strategic Product Manager (SPM) will work
closely with the members of the BCSC Mobile
Centrex Program cross-functional team. This team
will sponsor our planned Centrex development at
our design centres. The team will also implement
our marketing plan. The Strategic Product Manager
has prime responsibility to specify what we shall develop, source, and sell in this product area. This responsibility includes preparing business cases for solutions and product development specifying requirements for those products, and maintaining a coherent product roadmap.

• We have a vacant position for an experienced Test
Plant Manager to work with CMS30 (PDC standard)
and UMTS at our regional office in Shin-Yokohama.
The number of test plants for CMS30 fixed and
UMTS are increasing. We are building up for system
verification of CMS30 and third generation mobile
systems. A fixed line test plant is also planned. There
are many users; customers, projects, system verification, testing, troubleshooting and training. The test
plants need to be in a perfect technical shape and
made available to the users according to their requirements. At the same time a cost-effective use of invested capital and manpower is vital.
So, the candidate should have good technical
knowledge and experiences. And also being an experienced customer and result oriented manager
with good administrative capacity. As well as easily
adapt t o a culturally diverse working environment
We are ready to offer you a long-term contract and
starting date as well as length of the contract is negotiable.
Contact: Christer Elmqvist, Director of Customer
Support (NRJ/SC), +81 45 477 5700, christer.elmqvist@nrj.ericsson.se.

LM ERICSSON LMT, IRELAND
SOFTWARE CENTRE
The Software Centre (SWC) is part of a programme
within ETX Wireline Systems (formerly Public
Networks) to rationalise the handling of AXE software deliveries to our customers. The centre builds, verifies and delivers the Market Application Systems to
Wireline Systems customers globally and performs
verification and upgrading of the Global Application
Systems. The centre is located in Beech Hill, Dublin
Ireland. We currently have vacancies in the following positions:

Process Manager
Software Supply
• We are seeking a person to develop and maintain
the Software Supply Process within the Supply & Implementation Process. The position requires co-operation with related sub-processes and close contact
with all Software Supply Centres. The Process Manager will be sponsor for various tools needed for the
process.
Applicants should have at least 5 years experience
gained in preferably AXE software verification. Ideally, applicants will also have knowledge of software
verification from the broader software industry. As
the position entails a lot of contact and work with other units, communication and co-operation skills are
essential.
The Software Centre represents a unique opportunity to work on AXE software from the latter stages
of the design phase, through market customisation
and rollout and into the support phase.
We invite applications from personnel internally
and externally who believe that they have acquired
sufficient expertise in relevant areas to undertake
this task. The positions listed may involve foreign travel.

Qualifications for the position include previous experience in telecomms, technical product management and/or design projects, strategic planning, a
good knowledge of business, an ability to build and
manage a network of people, and a good educational background. The successful candidate must be
comfortable working internationally and confident in
their ability to manage projects remotely and to support customer relationship management Previous
experience in GSM systems is very desirable.
The role also requires excellent communication
and interpersonal skills together with the ability to
motivate and encourage a team of committed staff.
A screening process based on applications received will take place and thus it may not be necessary
to interview all candidates.
Applications for the above position should be sent
in writing enclosing a detailed curriculum vitae to
the undersigned.
Contact: Margaret Gaffney, Recruitment Executive
Manager, LM Ericsson Limited, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, MARGARET.GAFFNEY@EEI.ERICSSON.SE

ERICSSON FINLAND
The IP Solutions unit at Telecom R&D ofOyLM
Ericsson Ab in Finland develops telecom and datacorn convergence solutions based on the IP-technology. At the moment our most important areas are
the creation of Media Gateway Controller architecture as a part of Ericsson's Open Network Gateway solution and the development of IP Security (IPSec)
functions to Ericsson's network solutions. Our operations are growing and hence the IP Solutions unit is
looking to fill the following positions in Jorvas, Finland.

Technical Project
Coordinator
• In this position you will be responsible for technical coordination of different Internet/IP- related projects. This challenging position requires that you have fundamental programming, system and project
experience of several years. You should also have international experience to work in our international
team and communicate with Ericsson colleagues
outside Finland.

Technical Support Engineer
(OSS, Unix, NT, Oracle,
Corba, C++),

We are looking for someone having a university
degree, preferably M.Sc or similar and very good
written and oral skills in English. We expect a very
good knowledge and experience in both UNIX-based
systems and platforms (preferably SUN/Solaris workstations) and C/C++ programming languages. The
fundamental knowledge of telecommunication protocols (such as SIP, H.323, SNMP and SS7 for instance) and Internet/IP techniques and protocols are required in this technically demanding position. It is a
plus to have acquired international experience and
proven technical leadership skills already.

Telecom Management Solutions - Ericsson Services
Ireland

We presume, that you are open-minded and flexible. Some travelling is necessary.

We are globally responsible within Ericsson for a variety of telecom management solutions and services,
including Fraud Management, Billing and Customer
Management The unit is responsible for complete lifecycle - from R&D to sales, marketing, project delivery and support The software products are generally large client server applications based on leading edge industry standards and tools such asOOAD, CORBA, UNIK C++, VC++, MFC, JAVA.

• The support department is responsible for providing second line support and managing the remote
first line support functions in customer markets. Key
interfaces are with the development team, third party suppliers, first line support groups and customers.
Due to the growing client list and associated support contracts for our in-house developed FraudOffice system, we need to grow our support team with
an experienced support engineer. We are looking for
someone with experience in some of the following:
Supporting OSS systems, Unix (admin level), Oracle
(admin level), NT and TCP/IP networking. A balanced combination of technical expertise, support process experience and personable communication
skills will provide us with the person w e need.
The Business Communications Solutions Centre at
Ericsson Ireland has recently secured responsibility
for the development and marketing of Virtual Office
Services (Centrex) on the GSM mobile switch (MSQ.
As a result a vacancy now exists in the unit for a

Contact: Timo Saija, Section Manager, IP Solutions,
Oy L M Ericsson Ab, 02420 Jorvas, Finland, +358 9
299 3139, +358 40 729 3139, timo.saija@lmf.ericsson.se.

IPSec Technical Expert
Ericsson IPSec Competence Center, IPSecCC is located in Finland. It is responsible for maintaining IPSec
competence for development projects at Ericsson. IPSecCC owns IPSec and IKE implementations (IKE is
sourced from SSH) that are available for Ericsson
projects for free. We have an interoperability laboratory with the state-of-the-art equipments.
Our technical experts are responsible for following
up and contributing the latest IPSec situation in IETF.
Futhermore they maintain IPSec reference implementation for several platforms and discuss of different implementation architectures applicable for different projects at Ericsson.

KONTAKTEN NR 21 1999

necessary. Ability to publish results in a very readable
format is an advantage.
Contact* Esa Turtiainen, Manager, Ericsson IPSec
Competence Center, Oy L M Ericsson Ab, 02420 Jorvas, Finland, +358 9 299 3616, +358 40 561 3517,
esa.turtiainen@lmf.ericsson.se.

ERICSSON LTD, UK, BUSINESS UNIT
TRANSMISSION SOLUTIONS. PU OPTICAL
NETWORKS

IS Business Manager
The IS Business Manager provides strategy and
direction on the provision of IT solutions within the
Product Unit Optical Networks in Horsham, UK.
• The successful candidate will need to fully understand business requirements and translate these into
optimal IS/IT solutions within budgetary and time
constraints.
Main responsibilities will be: Managing the provision of efficient effective and cost controlled IT support through external supply. Providing state of the
art Intranet solutions as the organisation's communication backbone tool. Managing the integration of
internal and external systems with specific reference
to our key suppliers and Ericsson legacy systems. Ensuring up to date working knowledge of latest developments in IT field (both internally and externally)
in order to ensure the most appropriate techniques
are implemented within the organisation. Define
and implement education programs for all the PU's
employees to enable the user to fully utilise provided IT infrastructure. Providing direction and support
to the IT team.
Suitable candidates will have extensive experience
of working with Microsoft products; good communication skills; a thorough understanding of the use of
IT from a business perspective, having experienced
managing and developing IT systems. You will be a
strategic thinker, able to interpret business decisions
and processes into an IT requirement
Contact: Tord Lindner +44 1403 277430, tord.lindner@etl.ericsson.se or Human Resources, Uynor Rathbone, +44 1403 277557. Ilvnor.rathbone@etj.ericsson.se, PU Optical Networks, Broadlands, Horsham,
UK

ETL/R/TD ERICSSON LTD (GUILDFORD)

Snr / Data Transcript
Engineers
7he data transcript section forms part of the Operations Services department The section is responsible
for providing all data required for commissioning,
integration verification & acceptance (IVA) of new
switches, extensions, cellular parameter data for integrating and commission (l&C) of new cell sites,
cellular parameter data for optimisation of cellular
networks, and implementation of new software /
hardware functionality. The data transcript section
are responsible for 3 major customers: 0ne20ne,
Cellnet and ICO.

• The data transcript engineers are responsible for
the creation and adaptation of the exchange dependent data (MML) files for AXE systems in all
previously mentioned areas They will be responsible
for creating procedural documentation and service
level agreements where required and ensuring they
are adhered to. They will continuously strive to improve and develop new and existing process. They
will actively seek to highlight and develop improvements in data transcript tools The engineers will be
responsible for working as part of a team and maintaining good working relationships within the team
and with it's key customers.
Qualifications and experience: Essential; At least 2
years experience of Data Transcript in AXE 10 environment preferabalfy CME20, or other proven testing/switching/support experience. Computer literate. Able to travel within the UK and overseas on occasion. Desirable; Higher technical qualification in telecom, radio or software related subject Working
knowledge of Ericsson procedures and experience in
Data Transcript tools development
Contacts: Mark Phillips, +44 1483 40 7375,
mark.phitlips@etl.ericsson.se or Gary Moore, +44
1483 30 5795, gary.moore@etl.ericsson.se.

ERICSSON COMMUNICATIONS LTD., INDIA

• We expect that you are interested in Internet
security and have a good knowledge of basic Internet protocols and their applications. Knowledge of
general security questions especially in the IPSec
area is greatly appreciated.

Ericsson's involvement with India and Indian telecommunications goes way back to 1902; working
closely with local companies, installing and implementing new telecommunications technologies.
1995 witnessed Ericsson once again playing a lead
role in launching India's cellular revolution.

We appreciate the knowledge of IP projects in
Ericsson. You have to be very capable in communicating with Ericsson product units. Some travelling is

India has leap-frogged directly into digital cellular
services and the AXE-the most widely used digital
switching system on earth fit is used in 117 countri-

es), handling over 5 0 % of all the world's international calls (and 99<X> of all India's) -switching system
forms the basis for mobile switching centres now in
use here. We are looking for professionals for the
following positions:

Solutions Expert
• The Indian telecom market is entering a phase of
high growth with GSM rollouts around the country
gathering speed, with new players starting mobile
services, with PTT accelerating the deployment of
basic telephony services, with competition being introduced in basic services, with the long distance telephony market being opened for competition and
with numerous ISPs starting services.
In the next phase of growth, it is anticipated that
there will be a lot of interest in converged solutions
(fixed mobile), next generation networks (IP/ATM in
backbone) and introduction of 3G services.
Ericsson India invites applications for the position
of 'Solutions Experf to handle the challenge of Ericsson taking and sustaining a leadership position in
this market
The candidate shall work closely with the Product
Management and Network Solutions team in India,
as well as Marketing, and bring solutions to the market that are targeted and tailored for the needs of
the market. The candidate shall also maintain good
networking with several Product Units belonging to
various Business Units.
The responsibilities for this position will be Working with various bid teams to facilitate the creation
of the most effective solutions for different tenders
and major proposals.
Working with the different Customers that Ericsson
works with in the market to identify revenue generating business opportunities. Guiding the customer in
leveraging the deployed network to maximise the
utilisation of the same.
Supporting the local management team in setting
the strategic direction of the local Ericsson company.
Participating in lobbying activities at various forums
to ensure that Ericsson's business interests are well
protected. Facilitate the build up of competence in
the local staff, in various area of expertise.
Competence in GSM Systems is required and
competence in one or more of the following areas is
desirable: Oatacom (IP/ATM)Wireline and Access
Systems. Value Added Services - especially IN/Prepaid, Wireless Data.3G/UMTS. Transmission Products
(SDH, WDM).
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Possess excellent leadership qualities, communication and interpersonal skills. Should be degree/diploma holder with minimum ten years of experience, out of which at least 5 years should be in Product
Management or Solutions management
The initial contract will be for one year.

SS CME 20 System
Support Expert
• The main responsibilities for this position will be
to manage, co-ordinate and participate in network
investigations and problems at highest technical level and to address customers expectations/ needs.
Provide technical competence for resolving complex
problems in the networks. Provide technical advice
and assistance to support engineers and Managers.
Transfer trouble shooting skills and competence to
system support staff. Also participate in emergency
services.
The competence requirement are: Minimum of 58 years working experience on AXE 10 Digital Switching application Systems, of which at least 3-4
years experience should be on CME20/CMS40 SS
Systems in Verification and/or Support environment
Experience on IN is desirable.
Candidates with excellent trouble shooting skills
and experience on other application systems/product line can be considered for this position.
Candidates should also have good English Communication skills.
Qualification: Degree in Computer Science or
Electronics or Telecom Engg.
The initial contract will be for 1 year.

BSS System Support Expert
# The main responsibilities for this position will be
to provide technical competence for resolving complex problems at highest technical level and provide
technical advice and assistance to Support Engineers. Also transfer trouble shooting skills and competence to Support Engineers. The responsibilities will
also include TR/CSR handling and being on Emergency Service.
The competence requirement are: Minimum of 58 years working experience on AXE (mainly BSC),
RBS 200/ RBS 2000 of which at least 3-4 years experience should be on CME20/CMS40 BSS Systems
in Verification and/or Support environment

Candidates should also have good English Communication skills. Qualification: Degree in Computer
Science or Electronics or Telecom Engg.
The initial contract will be for 1 year.
Contact: ECI/HRM Samir Prakash, +91 11 6180808,
hrceci@eci.ericsson.se. Application: Ericsson Communications t t d . The Great Eastern Plaza, 2-A, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, India.

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. Valid for
Stockholm and Washington DCWithin the Operator
Segment, Business Unit New and Special Business
Operations (BNSO) was established this year. The
product Unit Satellite Systems belongs to BNSO which has the mission to give new small business activities the appropriate attention and conditions for successful operation.
Mobile satellite systems will play an important role in providing complementary service to existing
terrestrial cellular system operators and fixed telephone subscribers in remote areas. Roaming agreements between cellular operators and satellite operators and the availability of dual-mode handheld
phones will facilitate these services We develop satellite functionality as part of Ericsson's global product portfolio.
In recent years, Ericsson has been awarded 3 gateway infrastructure contracts, both ICO and Thuraya are narrowband systems for voice and low rate
data and are CSM-based, and Astrolink, Ericsson's
first satellite broadband system (with multimedia
services for voice, data and video).
Within this business and product unit the section
responsible for Product Management is now looking
for

Senior Product Managers
• In this challenging position, you will be handling:
Satellite customer requirements on standard Ericsson products. Product strategies for the Mobile Satellite system application. Product plans and programs.
Satellite customer business cases. Technical support
towards the customer program organizations during
the TTM/TTC flow. Technical sales support towards

local companies and customers with information
needed for a successful market launch.
You will provide our customer with technical competence, including technical discussion, product presentations, preparation of technical specifications,
and production of technical documentation.The
customer satellite projects require detailed technical
systems knowledge. As many of the technical requirements for satellites are not standardised, the position requires technical competence in overall
network design, with good high level and detailed
knowledge of protocols. It is a very strong plus if you
have experience in GSM/GPRS/ATM/ISUP/IN and
worked in development projects.
We need a individual who is outgoing independent and self-motivated with strong interpersonal
and communication skills. You should have a university degree, preferably M. Sc or similar. Good written
and oral skills in English. Its a plus if you have experience in tender preparations.lf you wish to join our
group, help us achieve our goals, and enjoy the feeling of working in a small organisation, then please
feel free to contact us to discuss this role in more detail.
Contact: Eric Sandberg, +46 8 757 17 30, ericsandberg@era.ericsson.se. Ansökan: SENIOR PRODUCT
MANAGERS, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM,
mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. NACKA
STRAND
Established in June 1999, Ericsson Services is the
new name for service excellence within Ericsson, a
Business Unit in the Network Operators & Service
Providers segment Ericsson Services combines the
best elements of OS'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.
To find out more about this new force in service solutions please visit our website athttp://ericssonserwces.ericsson.se/
The future is Data Communications and IP. and
the Datacom Networks business unit is leading the
way for Operators and Service Providers to transition
to the Packet world.To BU Services working close

Product Data Management —
Corporate Basic Standards söker medarbetare
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 förkortning för Product Data Management/Enterprise Document
Management.
Vi erbjuder stödför snabb global hantering av produkt& företagsgemensam information inom Ericsson. Var produktportfölj består av ca 30 olika produkter som används
av ungefär 40 000 Ericsson användare utspridda i 130
olika länder. Inom vår enhet ansvarar vi för:
- Applikationssupport (PICS heldpesk)
- Utbildning (PI Training)
- CBS - Corporate Basic Standards
- Implementation support
- Marknadsföring

Teknikadministratörer
eller CM
Vi söker dig som bar:
- Erfarenhet av dokumentation 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 verksamheterna för
att kunna ge en bra support från CBS.

- Energi och drivkraft att fa saker att hända samt
helhetssyn.
- Lätt för att samarbeta med andra.
- God språkkänsla (svenska/engelska).

en del. Vi ansvar också för ett antal instruktioner för
olika saker samt mallar för Word, Powerpoint, Excel
och Framemaker. Arbetet kräver att vi är orienterade
om Ericssons olika verksamheter.

Arbetsuppgifter får tjänsten:
Anpassning av och skapande av nya standarder, regler
och metoder primärt med inriktning på mjukvara.
Allmänt arbete inom Corporate Basic Standards t ex
stöd/kundbesök till olika Ericssonenheter, Support
till hela Ericsson - Email, Telefon, Intranet. Nätverk
inom och utom Sverige.

Kontaktpersoner:
Thorbjörn Tärnström, tel 08-568 632 83
Nora Woodward, tel 08-568 634 80

Vi är idag ett team på 4 personer. Uppgifterna är
mycket stimulerande med många kontakter både
inom och utom koncernen. Inom den närmaste tiden
behöver vi EN ny kollega och vi söker även ytterligare en kollega som ersättning för en av oss som går
i pension under nästa år.

Se även vår hemsida på webadress http://pih.ericsson.se/
Välkommen med din ansökan på engelska.
Märk ansökan med
TeknikadministratörlCM
Ansökan skickas online till:
recruitment@edt.ericsson.se

Vad är Corporate Basic Standards?
För att Ericssons olika enheter såsom konstruktion,
produktion, service m fl skall kunna samarbeta effektivt krävs standarder, regler, metoder och riktlinjer.
Corporate Basic standards tar fram och förvaltar/
underhåller dessa vad gäller numrering, klassificering
ändring av produkter och dokument. Ericssons välkända decimalklass och ABC-numreringssystem är

Make yourself heard.
ERICSSON

Ingenjörer till Bluetooth!
Bluetooth är en av Ericssons mest uppmärksammade produkter på länge.
Vi på Ericsson Microelectronics har varit med
från starten och utvecklar allt från RFIC, basbandskretsar till kompletta moduler.
Ericsson Microelectronics är idag en ledande
leverantör av kompletta BluetOOthlösningar till
stora kunder över hela världen inom vitt skilda
applikationsområden såsom telecom, datacom,
bilindustri, spel ...
Ericsson Microelectronics växer nu snabbare än
någonsin men du kan fortfarande räkna med att
DIN insats kommer att synas!!
För att behålla vår ledande position behöver vi
nu förstärka med ett antal medarbetare:

Utvecklingsingenjör byggsätt
för Bluetoothmoduler
Vi använder idag det senaste inom modulbyggsätt
för våra Bluetoothmoduler. Radiomodulen bygger
t ex på LTCC substrat med integrerade komponenter
och flip-chip montering av RFIC.
Som utvecklingsingenjör samarbetar du med
våra konstruktörer men även med partners och leverantörer för att ta fram mindre, billigare och bättre
byggsätt för andra och tredje generationens moduler.
einar.martensson@eka.ericsson.se, 08-757 47 63

B l u e t o o t h basbandslösningar och medverkar i
utvecklingen av applikationsmjukvara för Bluetooth
stefan.eriksson@eka.ericsson.se, 08-757 42 94

Bluetooth ASIC-desig ners
Du kommer att delta i utvecklingen av nästa generations basbandslösningar för B l u e t o o t h men även
ta fram ASSP-er för olika tillämpningar.
Arbetet sker i nära samarbete med andra
utvecklingsingenjörer för både mjukvara och radio.
stefan.eriksson@eka.ericsson.se, 08-757 42 94

Bluetooth
Radiokonstruktör

Bluetooth
Du kommer att konstruera nästa generations
B l u e t o o t h radiomoduler i nära samarbete med
våra egna RFIC konstruktörer. Vi kan erbjuda en
unik möjlighet att överblicka HELA konstruktionsflödet från våra egna RFIC processer till egendesignade RF system.
slefan.carlberg@eka.tricsson.se, 08-757 43 96

Systemkonstruktör

Bluetooth
Du kommer att konstruera nästa generations kompletta Bluetoothmoduler som kan innehålla en
eller flera IC (radio + basband) samt mjukvara.
Här finns möjligheten for dig som tidigare
arbetat med delar av större system att få en egen personlig möjlighet till att konstruera HELA systemet.
KOMPLETTA MODULER:
stefan.carlberg@eka.ericsson.se, 08-757 43 96
BASBANDSKRETSAR:
stefan.eriksson@eka.ericsson.se, 08-757 42 94

RF Testkonstruktör
Som testingenjör deltar du i utvecklingsarbetet av
nya IC och moduler för att säkra att vi konstruerar
in testbarhet från början. I senare skeden av designen
ansvarar du för att ta fram kostnadseffektiva testlösningar för produktionstest. Vi samarbetar med
partners inom både utveckling och produktion över
hela världen (USA, Asien, Europa) varför det finns
många möjligheter till internationella kontakter.

FÖR BluetoothAfODt/LEÄ.
stefan.carlberg@eka.ericsson.se, 08-757 43 96
FÖR RFIC.
ulf.magnusson@eka.ericsson.se, 08-757 44 82

Processingenjör
Bluetoothmoduler
I Kista har vi världens första pilotlina för utveckling
av Bluetoothmoduler. Som processingenjör ansvarar
du för att ta fram tillverkningsprocesser (t ex lödning, montering) inte bara för egen tillverkning i
Kista och i Shanghai utan även tillsammans med
våra partners i fabriker i Asien och Europa.
magnus.laurell@eka.ericsson.se, 08-757 49 21

Applikationsingenjör
— mjukvara och system
Vi har idag en världsomspännande applikationsingenjörsorganisation med ansvar för att hjälpa våra
kunder att designa in våra BluetOOthlösningar.
Detra arbete sträcker sig hela vägen från
antenndesign till mjukvara.
I Kista har vi vår centrala enhet där vi planerar
arbetet, utvecklar hjälpmedel - t ex vårt Ericsson
B l u e t o o t h Starter Kit.
Vi söker nu ytterligare en applikationsingenjör
med inriktning mot mjukvara och en annan med
inriktning mot det kompletta systemet.
henrik.arfwedson@eka.ericsson.se, 08-404 62 44

B l u e t o o t h RFIC and digital
ASIC-designers
Our Swindon Design Centre situated an hour from
London is Ericssons major location for B l u e t o o t h
IC Design. Now, we're looking for both RFIC and
digital IC designers as well as layout engineers. This
is an excellent opportunity to work for Ericsson
abroad.
In our Swindon location we also have the
European B l u e t o o t h Application support engineers
with their own lab.
rob.sneJdon@eka.ericsson.se, +44 1793 49 45 40

Bluetooth
Produktchef Mjukvara
Ericsson Microelectronics erbjuder kompletta
BluetOOthlösningar där mjukvarustacken är en
viktig komponent. Som produktchef kommer du att
ansvara för en produktportölj bestående av ett antal
olika mjukvarulösningar vi kan erbjuda för olika
applikationer. Du kommer att samarbeta med
utvecklingspartners och ansvara för vår marknadsföring inom ditt område.
johnny.johansson@eka.ericsson.se, 08-757 42 18

Vill d u veta m e r o m Ericsson Microelectronics
och B l u e t o o t h kan d u även kontakta:
johnny.johansson@eka.ericsson.se, 08-757 42 18
erik.bjernulf@eka.ericsson.se, 08-757 41 84
Vi tror att lämplig bakgrund för alla ovanstående
tjänster är teknisk högskoleutbildning på minst
120p-nivån. De olika tjänsterna har olika krav på
erfarenhet men generellt ser vi gärna att du har
jobbat ett antal år med liknande uppgifter.
Ansökan sänds till:
Ericsson Microelectronics
KI/EKA/N/P Karolina Medin
164 81 KISTA
e-mail: karolina. medin @eka. ericsson.se
Mer information om Ericsson Microelectronics och
B l u e t o o t h kan du hitta på vår hemsida:
http://www.ericsson.com/microe/bluetOOth.html

Bluetooth
RFIC konstruktör
I Kista RFIC design center så jobbar vi med olika
mobila tillämpningar till applikationer med
extremt stora volymer. Vi vill till vår väl sammansvetsade konstruktionsgrupp förstärka med ytterligare en erfaren RFIC konstruktör som kan arbeta
tillsammans med våra RF processingenjörer och
B l u e t o o t h modulkonstruktörer. Beroende på din
erfarenhet kan vi erbjuda olika ansvarsområden.
mats.carlsson@eka.ericsson.se, 08-404 63 08

Bluetooth
SW-utvecklingsingenjörer
Dina arbetsuppgifter blir att utveckla hårdvarunära
mjukvara (firmware) för olika B l u e t o o t h basbandslösningar. Du deltar i specificeringen av nya

Make yourself heard.
ERICSSON

with the Sales unit within BU Datacom & IP Telephony we are now looking for a

1 :st of February and the contract length is 10 months
and 9 months.

Senior Project Leader

System Engineers,
SMS/VMS/AUC/EIR

• Asia Pacific Sales Support within Datacom
Networks is presently discussing with one of the major operators in the Far East The deal concerns front
edge technology development and products, if Ericsson gets the order it will be a major break-through
order in the Far EastWe will make some customer
adaptation to our ATM switch AXD301 and if our tender is successful a large volume order is within reach. Customer discussions will prevail during the autumn. Tests will start late next summer and volume
deliveries are scheduled for end of 2000.
We are looking for a senior and very experienced
project leader that can start to work within short and
that will be prepared to move to Japan next springand to stay in Japan for about 1 year.
The successful applicant should have a long and
verified experience as a supply project leader for major projects-orders. The applicant should also have
verified experience from conducting business in the
Far Easttf you forward your application by e-mail,
please send a copy to Stefan Flodberg and Werner
Röhrl.
Contact: Stefan Flodberg, 08-4220667,, stefan.flodberg@etx.ericsson.se, Werner Röhrl, 08-4222029,
werner.rohrl@etx.ericsson.se, Jesper Smith, 08-422
17 98, Jesper.Smith@etxericsson.se. Ansökan: SENIOR PROJEKT LEADER, Ericsson Telecom AB,
NA/ETX/D/H, Siw-Britt Johansson, 131 89 Stockholm, Siw-BrittJohansson@etx.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Operation & Maintenance
Professionals
• Take the opportunity to get experience from working as a contractor for Ericsson customer in MOROCCO! Established in June, 1999 Ericsson Services
is the new name for service exellence within Ericsson, a business unit in the Network Operators and
Service Providers Segment Product unit Managed
Services at Ericsson Services provide "Advice, Solutions and Services" 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 Offce' is now looking for Ericsson employees
who are intrested to join our project organisation on
contract job, starting on February, 1 st We are looking
for several categories:

Network Surveillance
Technician
• The candidates should have a long experience
from working with Ericsson Mobile network, implementing, commissioning and maintaining switches.
The work is performed in a Network Maintenance
Centre. The candidates will be responsible for the
surveillance of the network from the NMC
Main tasks will be monitoring, analysing and
correcting incoming alarms or any service/quality degradation detected, either by on-line activities, work
orders (WO), or by following the escalation procedure. He/she will also perform periodical system routines and monitor traffic and service quality status in
the Network.
Experience from working with network surveillance is requested and experience from working with
an operator is desirable. Good knowledge in English
is required. The candidates will also be responsible
for transfer of knowledge to the customer and shall
therefor have good social and pedagogical skills as
well as cultural awareness.
We are looking for eight candidates for this position. These assignments will commence around the
1 :st of February and the contract length is 10 months, 8 months, 7 months and 5 months.

• The candidate will work at the NMC and be responsible for all telecommunication systems agreed
with the customer within SMS/VMS/AUC/EIR including both Ericsson and 3rd party equipment He/she
will also be responsible for the modification of existing system routine creation of new and temporary
routines. Follow up as well for all software contents
of the systems and also be responsible for all preventive maintenance of the systems.
The candidate should have good knowledge in
English and good analytical ability. As he/she also
will work with transfer of knowledge to the customer, you should have good social and pedagogical
skills as well as cultural awareness.
We are looking for one candidate for this position.
This assignment commences around the 1 st of
February and will go on for a period of 8 months.

System Engineers,
Radio (BSS/BSC)
• The candidates will work at the NMC and be responsible for all telecommunication systems agreed
on with the customer within BS and Radio. He/she
is going to offer expert knowledge concerning parameters and configuration of BS and Radio. You will
also provide expertise concerning BS problems.
The candidates should have good knowledge in
BSS and experience from an operator is to prefer.
Good knowledge in English is a requirement As you
also will work with transfer of knowledge to the
customer, you should have good social and pedagogical skills as well as cultural awareness.
We are looking for two candidates for this position. These assignments will commence during the
1 :st of February and the 1 :st of April and the contract
length is 10 months and 7 months.

System Engineer,
Transmission/ DXX/Minin
Link/ SDH
• The candidates will work at the NMC and be responsible for all transmission systems in the
network. He/she will handle and follow-up reports
concerning transmission and transmission equipm e n t Experience from the DXX/Minin link/SDH is
required. Knowledge in energy/power is desirable.
Good knowledge in English is a requirement As the
candidates also will work with transfer of knowledge
to the customer, you should have good social and
pedagogical skills as well as cultural awareness
We are looking for two candidates for this position. This assignment will commence around 1 :st of
February and will go on for a period of 10 months
and 5 months.

System Administrator
OSS/MMIS
• The candidate will work at the NMC and be responsible for the OSS and MMIS applications This
includes support advanced trouble-shooting in
OSS/MMIS applications. He/she will also work with
reports systems, application problems and
OSS/MMIS routines. Advanced knowledge of UNIX
and SQL-programming and knowledge of database
handling is required.
The candidate should have experience from OSS.
If requested, we will offer you training on MMIS.
Good knowledge in English is required. As he/she also will work with transfer of knowledge to the customer, you should have good social and pedagogical
skills as well as cultural awareness.
We are looking for one candidate for this position.
This assignment commences around the 1 :st of
February and will go on for a period of 9 months.
CATEGORIES FOR FIELD MAINTENANCE

System Engineers,
MSC/HLR/VLR
• The candidates will be system responsible and
work at the NMC He/she will also be responsible for
the modification of existing system routine creation
of new and temporary routines, and follow up as
well for all software contents of the systems. In addition to the above, this position needs a previous experience as a trouble-shooter on the network level.
Familiar with implementing CNA's and doing Application system changes. Being able to perform Data
Transcripts for changes to the network.
Experience from the OSS is required. The candidates should have good knowledge in English and
good analytical ability. As he/she will be responsible
for transfer of knowledge to the customer, you
should have good social and pedagogical skills as
well as cultural awareness.
We are looking for two candidates for this position. These assignments will commence around the
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Network Field
Maintenance Manager
• The candidate will be responsible for leading and
organising the work within Network Field Maintenance and ensure that the best practices are used
for the work. The candidate must have a technical
education within Telecommunication, Information
Technology, Electronics and or experience from O&M
work at operator. He/she should have 2-3 years
work experience as manager for at least five persons.
We are looking for one candidate for this position.
This assignment commences around the 1 :st of
February and will go on for a period of 4 months.

BFT Technician
• The candidates will be responsible for guided
corrective maintenance by replacement of HW at BS,
and continuos preventive maintenance at BS. We are

looking for sex candidates. This assignment commences around the 1 :st of February and Mars for a
period of 6 months and 5 months.
Please, apply in writing with full Curriculum vltae
(CV) containing details of your education, experience
and two references including contact information.
Contact: Rolf Jangenby,
rolf.jangenby@era.ericsson.se. Application: Morocco
No: Ericsson Radio Systems AB, Resource Office, Rolf
Jangenby, 164 80 STOCKHOLM,
rolf.jangenby@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. SUNDBYBERG
NEXT CHALLENGE. SERBIA KAM KEY ACCOUNT MANAGER
As an Account Manager you will work with the sales
and customer order flow and be responsible for fulfilling the customer's high expectations. You will be a
part of the marketing and sales team towards the
customer account Create and maintain Market
Plans, responsible for meeting or exceeding sales
booking objectives, billing guotas and consolidated
profitability targets, maintain and negotiate
contracts. You will also be responsible for budgets
and forecasts and establish long-term partnerships
between our customer and Ericsson.

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (TEI)
Join the Italian Astrolink TeamSatellite Systems, a
new and challenging business for Ericsson.Satellite
systems will play an important role in providing
communication services to subscribers in remote
areas within the next coming years. Satellite operators will offer the market competitive dual-mode
phones, roaming possibilities and now also broadband muhi media services for voice, data and video.
In April 1999 we signed our first broadband satellite system contract with the Italian Ground Segment
integrator, Telespaiio. The system will offer multimedia services 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 architecture. Ericsson develops the
satellite functionality based on our experience in
GSM/GPRS/UMTS/ATM/IN and Billing. Close interaction with a number of external companies is needed.

Astrolink 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
customers and our own expectations. It is a complex
multi-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 international 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 testing.
We need a person who is; outgoing, independent,
self-motivated and has strong interpersonal and
communication skills. You should have a university
degree, preferably M.Sc (or similar) and good English written and oral skills.
Contact: Lars Bergström, +46 8 404 6705,
lars.bergstrom@era.ericsson.se. Ansökan: Astrolink
Program Director, Ericsson Radio Systems AB,
SG/ERA/KD/HS Mari Skoglöf, 164 80 STOCKHOLM,
mari.skoglof@era.ericsson.se.

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB. KISTA

Director
Product Marketing, Brasil
The Brazilian market continues its strong growth were Ericsson's 15 customers are very active increasing
their market share from today's 40%.
• You will be accountable for Product Marketing,
driving the sales of the whole Ericsson Product Portfolio for Wireless Systems through the 7 KAM teams
and 1 NAM team, interfacing with the supporting
BU/PU functions around the globe. Leading a group
of some 60 people, you will be continuously building competence to ensure a leading position for
EDB in The New Telecoms World.
You will also be the local sponsor for the Mobile
Internet Institute, our new initiative for development
and integration of packet data applications.
We expect you to have solid managerial experience and have documented success in previous international assignments.
You are a dedicated Competence Builder with a
clear people focus and good networking skills, willingly sharing your extensive Ericsson network, your
knowledge and your ideas
Furthermore, you are a doer with a practical approach, able to make things happen. In order to increase sales and make our products profitable, you
must have a true Business Focus and a broad knowledge of infocom. You have at least an M.Sc or equivalent, and you either speak Portuguese, or have a
natural ability for learning languages.
Contact: Lars Birging, +46 8 58531625, lars.birging@era.ericsson.se, Bo Ribbing, +46 8 757 0575,
bo.ribbing@era.ericsson.se, Lars Jerhlander, +55 11
6224 0007, lars.jehrlander@edb.ericsson.se Ansökan: Director Product Marketing, Brasil, Ericsson Radio Systems AB, ERA/AH/LC, 164 80 Kista, catrin.dysing@era.ericsson.se.

Account Manager
• We are looking for a person with proven people
management skills, considerable experience with
GSM marketing and sales, high level of interpersonal
and communication skills. A person with self drive
and highly motivated to take on the challenges of an
expanding market Furthermore, we seek a person
with excellent presentation skills, as well as, fluent
English and relevant university degree or equivalent
The position is a long-term contract conditions and
you will work in Belgrade.
Contact: Jan Hultgren, +381 11311 3899, fax +381
11311 2249, Jan.Hultgren@ryu.ericssson.se, Helena
Sollenberg, Human Resources, +46 8 585 31479,
helena.sollenberg@era.ericsson.se. Ansökan: KAMKEY ACCOUNT MANAGER/SERBIA, Ericsson Radio
Systems AB, SG/ERA/LP/HA Pirjo Hautala, 164 80
STOCKHOLM, pirjo.hautala@era.ericsson.se.

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB,
KISTA

Financial Controller.
Basingstoke, UK
Ericsson Satellite Phones and Terminals is the newly
created sub-business unit set up to consolidate
Ericsson's satellite terminals business. The sub-business unit is hosted within the EML organization, and
is tasked with development of and marketing satellite terminals via Ericsson market regions aid local
markets so as to maximise profitability to Ericsson.
The business comprises an R&D team of same
150-200 staff charged with developing terminals
subject to normal Product Council and tailgate rules.
With the consolidation of the business a commercial
function is now being added to the business to lead
and drive the business to the customers. As part of
this creation of a dedicated business a Business
Controller is required to join the senior management
team with responsibility for financial aspects of the
business.

• The sub-business unit is required to consolidate
results for the entire business, including activities
within EML to ensure w e maximise profitability to
LME and comply to all rules and regulations of markets. You will have the opportunity to work very broadly with all company questions within the financial
area. Routines and processes within the company
must be coordinated on sub-BU/PU level which
means many contacts outside the local company.
The financial department for EML activities is
outsourced to EML and you will be expected to manage these staff to ensure that you receive the support required. For consolidation efforts you will need
to recommend appropriate staffing.
Main tasks: Develop and improve financial processes and system. Sub-business unit budgeting. Co-ordinate the various SC and LME projects (BTOM, TTC
etc)applicable to business. Placing all services supplied by EML/ETL on service level agreements. Support and educate our organization in financial issues.
Accounting, closings and FIRE-reporting (for EML
these will be done by EML). Internal reporting, analysis and comments. Forecasting. Driving cost control
culture to ensure we spend money where it is most
needed. Support to develop business cases for product developments. Support to Managing Director
for external discussions on project funding
You have a university degree in Accounting and
Business Administration and 5-10 years of relevant
experience. Experience working with LME Financial
Area and also within PU/BU for consolidations is required so that you have strong knowledge of LME f i nancial procedures. Good skills in English are essential. We are looking for a flexible, creative and result
orientated person who has the ability to focus on the
essential. You enjoy taking initiative and drive improvement projects.
Contact: Daryl Chambers, +44 1256 338007,
Daryl.Chambers@eml.ericsson.se. Ansökan: Financial
Controller. Basingstoke, UK, Ericsson Mobile Communications AB, KI/ECS/HKS Anna Pelkonen, SE-164
80 Stockholm, Sweden, anna.pelkonen@ecs.ericsson.se.

Kontaktannons!
Center for Radio Network Control är en enhet inom
Ericsson Radio Systems AB med ca 850 anställda i
Linköping och Hässleholm. Grunden för verksamheten är ett komplett produkt- och affärskunnande samt
bred komptens inom området radionätstyrning. Inom
enheten utvecklas centrala delar i dagens ledande
smalbandssystem såväl som i framtidens bredbandssystem.
Avdelning, ERA/LVA/E inom Radio Network Control i Linköping är nystartad och behöver nu rekrytera nya medarbetare. Vi ansvarar för framtagningen
av ett nytt generiskt ramverk för Operation and Maintenance. Vårt system bygger på principer som komponenttänkande, sourcing, skalbarhet, distribuerbarhet, realtidsegenskaper etc. Teknik som vi utnyttjar
är Corba, Java, TCP/IP, Webteknik, Objektdatabasteknik osv. Vi arbetar med en inkrementell systemutvecklingsmodell där vi snabbt kommer fram med
körbara delsystem.
För att säkerställa våra leveranser till GSM och
WCDMA behöver vi förstärka inom ett flertal områden. Vi söker nu medarbetare som vill jobba inom
följande områden:

•
•
•
•
•
•

Integration & Test
Supply & Support
Training
Subcontract Management
Software Development
Configuration Management

Fackliga
representanter:
CF: Eva Thorstensson, tel 013-28 48 58
SIF: Ricardo Negrete, tel 013-28 4 8 0 7

• System Architecture
• Development & Test Environment
Configuration Management
• Section Manager

Vi vill ha Din ansökan så snart som möjligt.

Vi söker Dig
- som har en teknisk bakgrund inom systemutveckling, IT eller inköp/logistik.
- som trivs att arbeta i team och är intresserad av att
jobba med avancerad mjukvaruutveckling i teknikens framkant.
- som är drivande, har lätt att samarbeta och har
erfarenhet från ett eller flera av ovanstående områden. Du kommer att vara en del av en flexibel,
öppen och fokuserad organisation som arbetar i
teknikens framkant.

Märk ansökan med: ref nr 99-91

Kontaktannons!

Skicka ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB
LVA/FH, Monica Olovsson
Box 1248, 581 12 LINKÖPING
E-mail: monica.olovsson@era.ericsson.se

Vi ställer höga krav på våra medarbetare men erbjuder Dig samtidigt stora möjligheter att vidareutvecklas och växa tillsammans med oss. Vi har flera
kvinnor på avdelningen men vill gärna öka andelen
ytterligare. O m Du tycker att någon av ovanstående
uppgifter verkar intressant och passar Dig är du välkommen att skicka in Din ansökan.
Om du vill ba mer information
kontakta:
Lars Göran Aspenström, tel 013-28 4 9 6 3
larsgoran.aspenstrom@era.ericsson.se
Joakim Delbom, tel 013-2847 59
joakim.delbom@era.ericsson.se

Make yourself heard.
ERICSSON
Carrier Class Computer Platforms

I situationer da ett problem är ödesdigert,
kan valet av rätt utrustning vara avgörande.
CPX8000-familjen av High-Availability
plattformar, tillsammans med lämplig
programvara möjliggör en tillförlitlighet
pä 99.999%, motsvarande 5 minuter
driftstopp per år. CPX8000 stöds av en
rad ledande programvara-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.
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ANNONS

Hela denna bilaga är en annons för Wideband Radio Networks

ANNONS

om oss
... som bygger WCDMA

ANNONS

DU VET VAR
VI FINNS...
Det är lika bra att tala klartext med
en gäng: Vi behöver folk.
Tredje generationens mobiltelefon! är Ericssons viktigaste framtidssatsning. I dag är vi omkring 750 personer
som är anställda i den enhet som arbetar
med projektet, PU WRN. Och vi behöver
bli fler. Omkring 300 till.
Projektets dignitet gör att vi är befriade
från anställningsstoppet och kan rekrytera externt. Det är bra. Men allt gräs är inte grönare för att det växer utanför Ericssons grindar.
Vi behöver dig också, kanske i högsta
grad dig. Som redan har trängt in i Ericssons grundstruktur och direkt kan börja
ta dig an själva jobbet.
Det betyder inte att du ska kunna jobbet när du kommer hit. Det kan ingen. Vi
arbetar med spjutspetskunskap, och
spets blir man inte utan slipning.
På de följande sidorna möter du människor som arbetar i vårt projekt. De har
olika bakgrund, olika motiv för att jobba
med WCDMA, olika planer för framtiden.
Flera av dem vittnar om att PU WRN är en
arbetsplats där det finns höjd i tak for
kompetensutveckling och lärande efterhand. De är inga fjäskisar som vi har valt
att presentera för att göra oss själva bättre än vi är.
Du kommer att märka att de talar fritt
från hjärtat om stress och övertid, om kaos och kosmos, om utveckling och vidgade horisonter.
Kanske slår det an en ton hos dig som
gör att du blir nyfiken. I så fall vill vi att du
ska veta var vi finns.

©
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Det som sker i
Ericssons mobila
bredbandsprojekt i dag
ska sluta med att två
japanska operatörer går
ut i luften med WCDMA
under 2001.
Det är bara början.
Två år senare förmodas
150 miljoner människor
ha ett WCDMAabonnemang.

Att allting börjar i Japan är inte så konstigt. Japan framhärdade med sin PDCstandard och fick till sist se sig slagna av
GSM. Nu vill japanerna istället bli först
och störst på WCDMA. Och först lär de
bli. I alla fall för Ericsson. En order är klar
och ännu än ligger inom räckhåll och sätter datum för när Ericssons utvecklingsäventyr måste vara färdigt.
- Vi har forskat i tio år på det här, och
det är vi som driver standardiseringsarbetet. Jag anser att vi ligger bra till, säger
marknadschefen i projektet, Mikael
Halén. Konkurrenterna håller på med
samma sak, men vi ligger före.
Mikael Halén tycker egentligen inte att
det är livsviktigt att vara allra först ut på
plan, men menar att man behöver ha momentum.
- Vi ska vara tidigt ute så att vi kan få

ute. Post- och telestyrelsen fördelar tillstånden först om ett år.
Vad är det då som är så åtråvärt i det
bredbandiga systemet?
- O j , skrattar Mikael Halén. Du skulle
se hur folk ser ut när de lämnar vårt demonstrationscenter på Torshamnsgatan 30
B. Som stjärnögda skolgossar!
Massor av tillämpningar

I Kista finns bredbandsprojektets visionära demonstrationslokaler. - Besökarna går
härifrån som stjärnögda gossar, säger Mikael Halén.
många konton - och det är vi redan — men
vi måste också vidmakthålla en bra utbyggnadstakt och god kvalitet.
De första kunderna är också de mest
mogna, vilket innebär att det inte finns
utrymme för dålig täckning eller kvalité i
mobiltjänsterna. Allt måste fungera perfekt från första stund.
Europeiska order nästa år
Efter Japan kommer Europa med sina beställningar.
- Länderna i Europa håller på att fördela
sina licenser nu. Det betyder att operatörerna börjar lägga order under nästa år, order som ska verkställas år 2002.
Om man ser till licensförfarandet bör
England och Finland höra till de första
länderna som kan gå igång med det bredbandiga systemet. Sverige är relativt sent

På centret visas hur man om ett par år kan
skicka trådlösa vykort till varann via mobilen. De kan vara stilla eller rörliga och de
skickas i realtid.
- J a g kan stå i New York och rikta en
kameralins som sitter på telefonen mot
mig själv och göra ett svep i omgivningen.
Detta gör jag medan jag är uppkopplad
mot min familj hemma, som kan se filmen
i sin display.
Positionsbaserade tjänster spås också bli
starkt efterfrågade. Via mobilen kan man
bli lotsad från flygplatsen till hotellet. På
vägen kan man passa på att beställa biljetter
till en teater nära hotellet. Givetvis får man
en vägbeskrivning från hotellet till teatern.
- T i l l att börja med kommer nätet att
operera på 384 kilobits per sekund, men i
förlängningen ska hastigheten vara två
megabits. Det kanske mest intressanta
med den nya tekniken är att trafiken paketkopplas enligt IP-nätets princip. Det
nya, mer effektiva sättet att utnyttja nätet
innebär att du kan ligga uppkopplad hela
tiden. Du betalar ändå bara för den tid då
det sker en aktivitet på linjen.
- Det här är nånting helt nytt, konstaterar Mikael Halén. Det är minst lika stort
som GSM när det kom. Den som inte var
med på det tåget får sin andra chans nu! •

Mita Ryrbäck är Human Resources
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Mikael Halén är
marknadschef i
WCDMA-projektet.
- Japan blir första
landet vi levererar till,
berättar han. Därefter
står Europa i
startgroparna.
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AMPAuNc
Det finns två avdelningar som firar mer än andra på produktionsenheten för
bredbandig mobiltelefoni.
Den ena är den där Mio Abrahamsson jobbar, Integration och Verifiering.
- Det är här vi får reda på när någonting fungerar i verkligheten, säger Mio. Så
rätt vad det är smäller en champagnekork!
Mio Abrahamsson arbetar med verifiering,
en uppgift som förr hette testning och hade
rätt trist klang.
- Man såg gärna Lasse Åberg-filmernas
tönt Stig-Helmer och hans brödrosttestning
framför sig, skrattar Mio.
Men på den nivå där Mio Abrahamsson
jobbar har verifieringen förts ihop med integration, det vill säga det är i det här skedet som en rad olika utvecklingsprojekt fogas samman och ska bilda en ny funktionalitet.
Ett självklart val
För Mio var det självklart att välja verifieringen som arbetsplats.
- Efter universitetet ville jag läsa japanska
i Japan, eftersom min mamma kommer
därifrån. Ett sätt att ta sig dit var att söka
jobb på Ericsson.
I ett år satt Mio Abrahamsson som lokalanställd i Fukuoka i Japan och planerade instal-

Mio Abrahamsson åkte till Japan för att studera
sin mammas språk, men for hem efter ett år för
att inte missa tåget med bredbandig mobiltelefoni. Nu jobbar hon med verifiering och lår sig
hela det bredbandiga radionätet från grunden.

lationer av basstationer. Språkstudierna skötte hon på kvällstid.
- J a g hankar mig fram på japanska i dag,
kan beställa mat ochföraenkla samtal. Men jag
skulle aldrig kunna sätta mig i ett affärsmöte
utan tolk. Då skulle jag bli överkörd direkt!
Under året i Japan blev Mio alltmer medveten om att det är tredje generationens mobilnät som är framtiden.
- Jag kände att jag absolut ville vara med
på det tåget, så jag sökte mig tillbaka till
Sverige och produktenheten för bredbandig
mobiltelefoni. Jag insåg också att verifieringen måste vara det bästa stället att vara på. Här
lär jag mig hela systemet bit för bit. Ingenting händer som inte måste passera den här
avdelningen förr eller senare.
Laddar batterierna
An så länge är testlabbet på Torshamnsgatan
42 i Kista bara möblerat med bord och stolar,
men inom kort kommer labbet att sjuda av
aktivitet.
— Jag och mina kolleger passar på att ladda
batterierna nu, säger Mio. Vi tar ut så lite
övertid som möjligt, för vi vet vad som väntar oss. Vi utgör näst sista stationen före leverans till kunden. Här finns inte utrymme för
att skjuta på någon deadline, oavsett hur
många förseningar som har inträffat på vägen. Vi kommer att behöva alla krafter vi har
till nästa år.
•
Fotnot: Den andra avdelningen som ofta firar är Marknad, nämligen varje gång en stor
order kommer in. "Snart får vi sätta upp en
pipeline från Champagne", säger Mikael
Halén segervisst.

"MfflM

FA
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- Jag ville ha en större utmaning, vidga
min horisont bortom det jag redan visste och var trygg med. Därför sökte jag
mig till Ericsson och tredje generationens mobilnät.
Det säger Farshid Ghasemzadeh,
som arbetar med radionätsfunktionalitet och karaktäristik på avdelningen
System ledning.
För den som bara är lite insatt, låter Farshids
arbetsuppgift mycket stor och ansvarstyngd.
Det är den antagligen också, även om Farshid
är en lågmäld person som inte framhäver sin
roll mer än nödvändigt.
- J a g och min mina kollegor på sektionen,
som består av åtta personer, tittar på radionätets "funktioner och karaktäristik", som fackuttrycket heter, översiktligt uttryckt betyder det att vi planlägger radionätets prestanda i dess olika beståndsdelar.

Faktorer som Farshid och hans kollegor
funderar över är till exempel: Var i systemet
ska en viss funktion ligga och hur ska den
kravsättas? Vad händer med de övriga delarna
i nätet om man ändrar prestandan på något
ställe?
När de har kommit fram till något, skickar
de prestandakraven till andra enheter, där de
bryts net till kravspecifikationer som utvecklas vidare i olika subsystem.
- Det jag jobbar med är radiokaraktäristik.
Det är radio jag har arbetat med, även om jag
inte kommer från Ericsson-världen.
Farshid har snart arbetat i projektet ett år.
Det har blivit som han ville, han får ständigt
pröva nya saker och ta egna initiativ.
- Jag trivs fantastiskt bra. Den tunga biten
är att vi tar fram ett kommersiellt system
samtidigt som vi jobbar fram standarden för
WCDMA. Det kan ibland kännas onödigt
osäkert.
•

Farshid Ghasemzadeh planlägger radionätets funktioner och karaktäristik. Det kan handla
om var i nätet vissa funktioner ska ligga.
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KINKIGT
- Om det visar sig i något
av de sista utvecklingsstadierna att en asic inte
uppfyller kraven, så kan
det försena projektet med
fiera månader. Därför
försöker vi arbeta med så
hög kompetens och så
bra verktyg som möjligt.
Det säger Farshid
Haidari, som utvecklar
kisel till radiobasstationerna i WCDMAnätet.
Det är faktiskt inte helt ovanligt att det blir
fel på en asic. Kanske inte så konstigt när en
asic på 9x9 millimeter ska innehålla upp till
fyra miljoner grindar, det vill säga funktioner
i hårdvaran.
- Felen kan bero på oklara kravspecifikationer, att leverantören inte har rätt teknologi eller helt enkelt pressade tidsplaner, säger
Farshid Haidari. Och detta sker trots att
asicen verifieras i varje utvecklingssteg.
Men det här gången har man inte tid med
några förseningar på grund av felaktigt gjorda asic:ar.
- Vi försöker verkligen vara så noggranna
som möjligt och göra rätt från början, trots
att tempot är högt. Vi arbetar med kompetent folk och bra verktyg.
En asic tar normalt omkring ett år utveckla, men i det här projektet får det bara ta sju
till åtta månader. Ett mycket snabbare sätt
att lägga in funktionerna i basstationen är att
använda sig av FPGA, en programmerbar
krets som kan göras om på några dagar om
något fel upptäcks.
- Den använde vi oss av när vi gjorde prototypen av basstationerna i WCDMA-nätet,
berättar Farshid Haidari. Men i massupplaga
går det inte att jobba med FPGA-kretsar eftersom de är mycket dyrare än asic.
Farshids uppgift i utvecklingskedjan är att

Hela den här skivan är fylld av kisel, eller asic, som är 9x9 millimeter stora. Varje asic rymmer fyra miljoner så kallade portar, som beskriver olika funktioner. I det här fallet funktioner som ska ligga i radionätets basstationer. Farshid Haidari är med och utvecklar.
studera den kravspecifikation som kommer
från systemutvecklarna och översätta specifikationen till VHDL-språket. VHDL-koder-

na konverteras sedan till en så kallad nätlista
som beskriver asicens funktionalitet i grindar. Nätlistan skickas som underlag till kisel-

leverantören. Och tillbaka kommer så småningom en asic, eller ett kisel. I det här fallet
med fyra miljoner grindar.
•

BARA DH ETASTBREJORNA
Hör här Objektorienterad systemutveckling med Java,
Corba och UML.
Triggade du igång på det?
Jaha, då har du samma läggning som Thomas Takanen. Han utvecklar programvara för noden Ranos i
WCDMA-nätet.

- Här jobbar vi med det allra senaste inom programvaruutveckling, säger Thomas Takanen, som arbetar
med management-noden Ranos.
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- Ranos är en management-nod, det vill säga det är en knutpunkt
i nätet som övervakar och fjärrstyr konfigureringen i basstationer
och kontrollstationer, förklarar Thomas Takanen.
Tekniken i.Ranos vilar på samma plattform som GSM OSS,
men kommandona skickas ut till basstationerna via IP-nät.
- Ranos kan fjärrstyra fler funktioner än vad motsvarande nod
gör i GSM-nätet. Nät en ny basstation läggs in i nätet kan den
konfigureras helt från Ranos. Det gör att man slipper åka ut till

varje ny basstation och lägga in funktioner. Och vill man ändra en
konfiguration i alla stationer samtidigt kan man göra det genom
fjärrstyrning från Ranos.
Tram, som du också ser på bilden på motstående sida, är en off
line-nod, där man i lugn och ro kan sitta och lägga in nya parametrar och göra simuleringar innan man bestämmer sig för hur
det ska se ut.
Då trycker man, förenklat uttryckt, på "load" och så skickas
kommandot över till Ranos som via internetprotokollet skickar
det vidare till bas- och kontrollstationer.
Och detta sket alltså med hjälp av ett Corba-baserat managementsystem och språket är Java.
— Det är sånt en mjukvaruutvecklare vill hålla på med i dag, säger Thomas. Det är de absolut hetaste grejorna. Det var det som
gjorde att jag sökte mig till WCDMA-projektet.
•
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- Jag fattar inte att jag
som är en sån gröngöling
får sitta här och ha
synpunkter på hur
kontrollstationerna i det ,
bredbandiga radionätet
ska programmeras!
Det säger Martin
Widenheim, "långvägare"
inom Ericsson som
startade med AXE för tolv
år sedan.

Martin arbetar med den nivå i nätet som kallas Radio Network Controller, den nod som
hanterar radiosignalernas övergångar mellan
olika basstationer. På sedvanligt Ericssonmaner kallas noderna i vardagslag RNC:er.
-Systemteknikerna har redan fastställt
kravspecifikationer till kontrollstationerna.
Det jag och mina kollegor gör är att bryta ner
specifikationerna och implementera dem i
programvara.
Då tror man ju att Martin är en riktig rådataknutte.

HAV KARPA

- Inte alls, skrattar han awärjade. Då ar
jag snarare en råtelekomknutte.
Martin började hos Ericsson för tolv år sedan och jobbade då med AXE. Sedan dess har
hans karriär slingrat sig fram i lite olika
svängar. Provning, lärare och support, bland
annat.
— Senast var jag på GSM-suppporten i Kina, men jag ville bli programvarukonstruktör. Jag sökte till ATM och WCDMA. Jag
tänkte att WCDMA-projektet, det måste väl
ändå vara det allra ballaste stället att vara på!
Martin är imponerad av Ericssons förmåga
att ta tillvara och utveckla de sina.
— Om jag hade ringt till Microsoft och sagt
att jag ville börja jobba som programvarukonstrukcör, "men jag har aldrig gjort det
förut". Tror du att jag hade fått jobbet? Nä.
Men på Ericsson räcker det att man har rätt
förutsättningar och att de tror på ens utvecklingspotential.
Marin är oerhört entusiastisk inför sitt
jobb och visar stolt ett tillståndsdiagram som
inte ser alltför lättbegripligt ut.
- Och då är ändå detta gjort i ett nytt, tydligare verktyg, intygar han. Ett kanadensiskt

utvecklingsverktyg som heter Object Time
Developer. Här kan man se flödena grafiskt,
annars är det långa svårgenomträngliga kodrader.
Han fnittrar till.
- Tänk när jag var ung AXE-tekniker. Då

WCDMA-NATET - EN LITEN ÖVERSIKT

funderade jag mycket över vilka det var som
hade hittat på alltihop och programmerat
växlarna. Jag såg framför mig de mest lärda
professorna på Tekniska Högskolan. Och nu
sitter jag här själv och hackar in koder i det
allra mest avancerade nätet!
•

Network Management
System
r

Core Network DDD-""""

management ap

Radio Access Network
RANOS

Radio Network
Controller

TRAM

Radio
T o o | S f or
Access
Radio
Network Access
Operation jyigt.
Support

Radio Base
Station

RAN customer services

Mobile Terminals

I

Services
Wideband Radio Networks News • 5

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons för Wideband Radio Networks

ANNONS

pR0GN0SER

PROFFS
Ju tidigare en
underleverantör kan få
information om Ericssons
behov, desto snabbare
kan leverantören trappa
upp produktionstakten
när efterfrågan ökar
kraftigt.
En av dem som arbetar
med prognoser för
behoven är Mikael
Ytterström på Supply
Planning.
- Det har sällan varit så
viktigt att alla flöden
fungerar som i det här
projektet, konstaterar
han. Tidspressen är
enorm.
De flesta av dem som WRN News talar med
ser faktiskt projektets absoluta deadline i oktober 2001 som en fördel. Stark press tvingar
fram effektiviseringar, och effektiva arbetsmetoder vill vi alla jobba med.
- J a g har jobbat med GSM tidigare, och
den största skillnaden är att WCDMA-projektet ger bättre möjligheter till helhetsgrepp, säger Mikael Ytterström. Alla arbetar
mer integrerat än vanligt.
För Supplys del är ert avgörande samarbete
det med underleverantörer, både interna och
externa.
- D e t traditionella sättet i industrin har
varit att vi har talat om vad vi behöver och så
har leverantören fått klara det på bästa möjliga sätt. Nu vänder vi på det och frågar leverantörerna vad de klarar av. Den svagaste länken - läs leverantören - får styra supplykedjan. Samtidigt gör vi vad vi kan för att stärka
den länken.

Mikael Ytterström är prognosmakare. Han och hans kollegor på Supply Planning försöker sä exakt som möjligt att bedöma Ericssons behov
av utrustning frän underleverantörer. - En balansgäng som innebär att man ska planera både för toppar och dalar, säger han.
När beställningarna väl kommer igång,
kommer Ericsson att behöva kunna leverera
telefonsystem i en kurva som stiger brant exponentiellt. Om det tog tre månader att ta
fram hundra enheter, så får det bara ta en månad till att fördubbla antalet.
- Vi frågar: "Vad behöver ni av oss för att
klara den här ökningstakten?"
I allmänhet handlar svaret om information,
tidig information så att leverantören kan vidta

nödvändiga åtgärder. Till exempel göra maskinella investeringar och rekrytera personal.
Därför är det av största vikt att Mikael och
hans kolleger gör säkra prognoser. Och då
gäller det att även integrera kunden i processen.
- Olika kunder har olika behov. En mogen
operatör som Telia vill bygga från grunden och
inlemma den nya hårdvaran i sina befintliga
system så långt det går, medan en ny uppstick-
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Gunnar Järnberg är
projektledare för
utveckling av radionätet
inom WCDMA-projektet.
Han beskriver
projektledarskapet som
att "få oss alla att gå mot
ett ibland rörligt mål,
samtidigt som vi ska lära
oss att gå och dessutom
är det bråttom."
- Men så är det ofta att
hålla i ett stort projekt.
WCDMA-framtagningen
är inte mer kaotisk än
någon annan resa jag har
varit ute på.

Gunnar Järnberg är projektledare för WCDMA-projektet. Han coachar ett lag med tusen spelare i en match som pågår i tre är. - Överblick och
förmåga att förmedla insikten om vart vi ska gå, och varför, är nog de viktigaste egenskaperna hos projektledaren, säger han.

Själv säger Gunnar Järnberg bara ordet
"coacha" en enda gång under vårt samtal,
men just coach är den första association som
dyker upp i vårt huvud när vi träffar Gunnar.
En avspänd kille som ser ut att kunna uppskatta en kall öl i omklädningsrummet efter
en lyckad match.
Fast den här matchen tar två till tre år att
spela, och den omfattar ett lag på tusen spelare.
— Min uppgift som projektledare är att se
till att själva projekt-processen fungerar. Det
betyder att driva på mot uppsatta mål och se
till att inget ramlar mellan stolarna. Jag ska
hålla reda på var vi är i förhållande till var vi

borde vara. Och avgöra vad som behöver göras om vi är fel ute.
Förmåga till överblick är en av projektledarens viktigaste egenskaper.
- Fast den vore inte mycket värd om man
inte också kan förmedla det man ser från sitt
helikopterperspektiv till så många som möjligt. Alla måste inte veta allt, men alla måste
veta vad vi siktar på och varför.
Kanske är det extra viktigt när man arbetar
med inkrementell utveckling.
- Förr gick allting i mycket större, tyngre
steg. Först en omfattande analysfas, sedan
implementering och sist verifiering. Då hade
det kanske gått tre år och vid det laget var det

are kanske bara vill få upp nätet så fort som
möjligt och börja tjäna pengar på trafiken.
Mikael är teknikutbildad i industriell ekonomi, men säger själv att Supply är den avdelning inom PU WRN som nog lämpar sig
bäst för den som inte enbart är tekniskt intresserad.
- Man kan tänka sig en bakgrund inom till
exempel logistik eller marknadsföring. Kvalitetsförståelse är också bra att ha.
•

De korttillverkare Johan Smidner jobbar
med kallas CEMrar. Står för Contract Electronic Manufacturing.
- Det finns ett tiotal stora CEM:ar i världen, varav kanske fem, sex är intressanta för
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Ericsson, berättar Johan. För oss är det viktigt att tillverkaren har stora produktionsenheter på strategiska platser i världen.
Ericsson samarbetar nära med leverantören
i alla steg i produktions- och marknadskedjan. En inköpare och två tekniker bildar ett
inköpsteam som jobbar med leverantören. I
teamet plockar man in ytterligare kompetens
utifrån behov som uppstår i olika perioder
under resans gång. Det kan vara till exempel
testingenjörer, kvalitetssäkrare eller IS/ITingenjörer.
Partnerskapet mellan Ericsson och leverantören är så tätt att man kontinuerligt håller
management-möten mellan CEM och Erics-

son. I dessa möten deltar ansvariga inköpare.
Dessa möten är ett led i att fördjupa partnerskåpet för att gemensamt utvecklas och nå
uppsatta mål.
Samtidigt har korttillverkare av den här
kalibern samarbete med Ericssons konkurrenter.
- Det är bara bra, säger Johan Smidner. Då
behöver vi inte betala för all utveckling av
produktionsteknik. Ju mer vi kan dra nytta
av genetiska produktionslösningar hos
CEM:en, desto billigare blir det. Om allt ska
vara Ericsson-unikt blir det onödigt kostsamt. Och ju fler krävande kunder vi är, desto
bättre blir korten.
•

- Vi arbetar numera i mycket nära samarbete
med våra stora, globala leverantörer av
kretskort, säger Johan Smidner, inköpare på
Supply. Det ger oss säkra leveranser och rätt
pris.

inte kul att finna fel och behöva gå tillbaka
till analysstadiet.
Det moderna sättet att bedriva utveckling
är att bryta isär processen i delar och utföra
hela förfarandet med analys, implementering
och verifiering på en del av systemet åt gången. Innan man ens är klar med verifieringen
av denna del av systemet påbörjas samma
procedur med nästa del. Man väljer delar att
analysera baserat på hur systemet ska integreras, vilket i sin tur bygger på systemets arkitektur. Processen kallas inkrementell utveckling.
Det är ett snabbare sätt, man får fortare
kvitto på om systemet fungerar, och man kan

tillföra nya systemkrav efterhand. Men det är
en metod som ställer höga krav på samordning. I slutändan ska ju alla inkrement fungera tillsammans.
Och för den som har sett Ericsson som en
arbetsplats där man kan växa i lugn och ro inom tydligt angivna ramar kan metoden te sig
krävande och lätt kaotisk.
- Ska man trivas här bör man nog höra till
dem som tycker om att söka information, inte bara få, säger Gunnar Järnberg. Dessutom
är förmågan till egna initiativ viktig. Vi arbetar med utveckling och då är inget givet från
början. Men hör man till den sorten är PU
WRN en mycket stimulerande arbetsplats. •

ATT KUNNA GÅ

VIDARE

Anna Schuber har gått den bakvända vägen. Hon började som konsult med Ericsson som stor kund. Sedan kunde hon inte motstå frestelsen att kasta sig in i den
Stora Organisationen för att se om hon
kunde påverka den en aning.
- Det år som att försöka få en jättetanker att ändra kurs en halv grad - och det
enda hjälpmedel man har år simfötter!
Det ger mjölksyra, men Anna tycker
att det är värt det.

PA KORT
Som storkund skulle Ericsson kunna
pressa priset på tillverkning av
kretskort orimligt hårt.
- M e n vi vinner ingenting på att
pressa en leverantör så hårt att den inte
får kostnadstäckning och en viss vinst.
- Vi vill ju inte riskera att bli stående
utan leverantör, säger Johan Smidner,
som jobbar med inköp av kort.

ANNONS

-1 mitt projekt har vi pratat mycket om känslor. Det är frustrerande när tiden inte räcker
till för att göra sitt allra bästa. Kommer vi inte vidare med vreden över detta kan vi inte
heller släppa fram skrattet, säger Anna Schuber.

Anna Schuber är projektledare för en stödplattform till Cello, som kallas Banjo. Hon håller ihop arbetet för 45 personer, varav en handfull sitter i Enschede i Holland. Anna är stressad när vi träffar henne. Hon har varit med ända sedan testprojektet Wera kördes för tre år sedan. Nu har hennes projekt gått in i sin höjdpunkt.
- J a g har fått utföra många tuffa och svåra
uppgifter under de här åren. Men jag ångrar ingenting, för det är värt så mycket att ha provat
på olika saker.

Annas projekt går efter en hektisk utvecklingsperiod in i en mer stabil fas. Hon överlämnar nu projektet till en efterträdare och fortsätter själv på annat håll i Ericssons WCDMAprojekt.
- Det finns så fantastiskt bra saker i den här
produktionsenheten, säger hon. Det är helt
klart en ja-organisation, där man törs ta för sig.
Ändå gör storleken att det är trögt.
En av de största utmaningarna för Annas del
har varit att hantera när tidspressen gör att
människor inte hinner göra sitt bästa.
- Det svider i själen på en tekniker att inte
alltid nå upp till kvalitén "excellent", utan ofta
behöva nöja sig med "acceptabelt". Det skapar
enormt mycket frustration, så i vårt projekt har
vi pratat mycket om hur man hanterar känslor.
Vi måste kunna släppa fram den besvikelse och
vrede vi känner när vi tvingas lämna ifrån oss
något som vi inte tycker att vi är klara med.
Det är enda sättet att komma vidare.
Säger Anna Schuber innan hon går iväg för
att få en kvart för sig själv. En kvart då hon ska
planera sitt fortsatta arbetsliv.
•
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- Det kan vara svårt att hitta balansen mellan arbete och
familj. Eftersom jobbet är så kul och det finns så mycket
att göra blir det lätt att man jobbar över lite för mycket.
Lena Thörnqvist är teamledare i en grupp
hårdvarukonstruktörer inom enheten ATM & Control
System Product Development i Nacka Strand. Hon är
kretskortansvarig för ett interfacekort för en optisk utgång
i Cello, den nya plattformen i det bredbandiga
mobiltelefonsystemet WCDMA.

Det är vackra omgivningar i Nacka Strand. Ericsson ligger ett stenkast från "havet" (Lilla Vårtan) och Milles skulptur Gud Fader vid
småbåtshamnen. - Man hinner ju inte njuta så mycket av utsikten. Men det är trevligt att kunna visa den för besökare, säger Lena
Thörnqvist.

Jobbet kräver att Lena Thörnqvist har många kontakter med andra enheter, både inom och utanför
Ericsson. Först och främst med gruppen som utvecklar mjukvaran till "hennes" kretskort. Dessutom
konstruktörerna av hårdvara och mjukvara till de
andra moduler som ingår i Cello-plattformen; en av
modulerna utvecklas i Finland.
Därtill layoutas kretskorten av ett företag i Nacka
Strand, de tillverkas i Kumla och ska monteras i Visby.
Mellan alla möten ska Lena Thörnqvist alltså hinna med att leda sitt team, samtidigt som hon ansvarar för att rita delar av kretskortschemat. Hon jobbar
också i labbet med att initiera, testa och verifiera
kretskorten.
— Jag tycker om när det är ruschigt, det var en av
anledningarna till att jag sökte mig hit. Där jag jobbade förut hände det för lite, det kändes som om det
aldrig blev något av de projekt vi höll på med.
I WCDMA-projektet tillämpas ett inkrementellt
arbetssätt: man börjar med basfunktioner som tidigt
kan integreras till en produkt och sedan läggs alltmer
funktionalitet in vid senare leveranser. Lena Thörnqvist började med kretskort för 1,5 Mbit/s och senare 2 Mbit/s. Nu handlar det om 155 Mbit/s.
— Det är ett roligt sätt att arbeta. Men det ställer
extra stora krav på att allt blir rätt från början, annars
kan de övriga delarna i projektet sinkas. Så när
kretskortprototypen väl är framme måste den i stort
sett fungera enligt de specifikationer vi fått, annars
blir det problem.
Lena Thörnqvist är småbarnsmamma och jobbar
deltid. Hon har jobbat inom Ericsson sedan 1981 och
i Nacka Strand sedan 1996. Hon började som gymnasieingenjör men har läst vidare internt till "mellaningenjör". Hon är en av omkring 200 konstruktörer
i Nacka Strand, och en av runt 35 som utvecklar
hårdvara. För att täcka personalbehovet tvingas man
nu hyra in konsulter.
•

Vill du bli en av oss?

Vakanser inom PU-WRN
ht tp: //wrn. ericsson. se
Klicka på "Open positions" i vänster marginal.
På vår hemsida hittar du våra vakanser inom bland annat HW, SW, systemdesign, integrering
och verifiering, CM, projekt- och produktledning.
Vill du söka jobb hos oss är du välkommen att skicka din ansökan till:
Ericsson Radio Systems AB
KI/ERA/R/HS Inger Holmgren
164 80 Stockholm
eller e-mail: ansokan.PU-WRN@era.ericsson.se

Glöm inte att markera
din ansökan med
referensnummer!

