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CURRICULUM VITAE 
 

 

Navn: Thomas Rosenkrands.    

Født: 03.12.68 i København. 

Bopæl: Præstelund 39, Durup, 7870 Roslev. 

Telefon: 24 27 39 38. 

E-mail: thomas@trconsult.dk. 
 
 
RESUME 
Det, der for alvor driver mig er, at jeg kan se resultaterne af den indsats der ydes – uanset om det 
er min egen indsats eller en indsats sammen med eller gennem andre. På vejen hen mod resultaterne 
er jeg kommunikerende, inddragende, tillidsfuld og vedholdende.       
 
 
ERHVERVSERFARING 

01.01.18- Erhvervskonsulent hos Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) 

- For en stor del en videreførelse af nedennævnte opgaver omkring 

erhvervsnetværk og virksomhedskontakt samt til dels PR/kommunikation. 

Hertil kommer opgaver omkring iværksætterrådgivning. 
 

18.02.14- Iværksætter med firmaet TR Consult 

- Sikret en massiv PR for mange virksomheder og for området 

- Direkte kontakt til langt over 100 virksomhedsledere  

- Etableret 6 erhvervsnetværk – de 5 i samarbejde med SET 

Du kan læse mere på www.lokaleerhvervsnetvaerk.dk, www.trconsult.dk, 

på TR Consults Facebook- og LinkedIn-sider eller min egen LinkedIn 

profil. TR Consult udfører i dag kommunikationsopgaver for enkelte 

kunder 
  

20.01.10-17.02.14 Personalechef i Thisted Kommune  

- Forandringsledelse: Fra afdeling til center 

- Digitaliseringstiltag med henblik på at flytte ressourcer til HR 

- Rådgive og betjene primært direktionen og lederne 

- Kommunikationsstrategi 

 Stoppede da min stilling blev nedlagt og jeg takkede nej til omplacering 
  
 01.01.07-19.01.10 Adm. direktør i Grønlands Turist- og Erhvervsråd (GTE) 

- Udvikling af diverse strategier 

- Løbende sparring og samarbejde med Hjemmestyret og den politisk 

udpegede bestyrelse samt øvrige samarbejdspartnere 

- Løbende kontakt og udtalelser til pressen (TV, radio og aviser) 

- Branding og markedsføring af Grønland, herunder markedsanalyser 

Stoppede fordi vi valgte at flytte pga. min datters særlige skolebehov 

 

mailto:thomas.greenland@gmail.com
http://www.lokaleerhvervsnetvaerk.dk/
http://www.trconsult.dk/
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01.01.05-30.06.07 Administrationschef mv. i GTE 

- Vikar for informationschef maj 05 – apr. 06. Kontakt til presse, ansvar for 

hjemmeside og pressemeddelelser, redaktør på ’Oplev Grønland’ 

- Ansvarlig for drift og udvikling af HR 

- Udviklede og implementerede HR strategi og andre strategier 

Skiftede job fordi jeg på min forgængers initiativ af bestyrelsen blev tilbudt 

stillingen som konstitueret chef med henblik på at skabe ro i GTE 

 

01.05.02-31.12.04 Selvstændig konsulent og underviser 

- Fast leverandør til Dansk Arbejdsgiverforening og Center for Erhverv og 

Uddannelse Storstrøm (CEUS) 

- Udvikling og salg af skræddersyede brætspil til uddannelsesbrug 

- Gennemførte 39 kurser indenfor emner som arbejdsmiljø, kommunikation, 

teambuilding, trivsel og samarbejde 

Stoppede fordi vi ønskede at prøve kræfter med Grønland 
 
 

01.11.95-30.04.02: Projektleder i feriecenteret Lalandia (Rødby) 

- Udviklede og redigerede personalebladet ’Vandposten’, som var en af 

personalet meget værdsat kilde til informationer 

- Udviklede og implementerede intern uddannelse i serviceforståelse 

- Deltog ad hoc i udarbejdelse af tekster til brochurer 

- Varetog tilfredshedsmålinger blandt medarbejdere og kunder 

Stoppede fordi min stilling blev nedlagt 

 

UDDANNELSE 

Aug. 06 – okt. 10 MBA, Henley, England 

Sep. 92 - jun. 94: Cand.merc., strategi og ledelse, Handelshøjskolen, Århus 

 

IT, SPROG & KURSER: 

IT: Superbruger på office programmer 

Primære sprog: Dansk som modersmål og engelsk på forhandlingsniveau 

Kurser: Har stort set årligt deltaget i fagrelevante kurser og/eller konferencer 

 

FRIVILLIGT ARBEJDE M.V.: 

Mar. 14->: Formand for Durup Borger- og Erhvervsforening. Planlægge, gennemføre 

og følge op på bestyrelsesmøderne, udføre ad hoc pressearbejde samt 

deltage i planlægningen og gennemførelsen af foreningens arrangementer 

Tidligere: Formand for MBA ledernetværk 2011-2013. Planlægge, gennemføre og 

evaluere de årlige møder i netværket samt løbende udvikle netværket 

 Har været involveret i forskellige bestyrelser relateret til børnenes færden 

PRIVAT 

Civilstand: Samboende 

Børn: Fraskilt far til fem børn i alderen 9-15. Papfar til to piger på 13 og 23 
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MIN FRITID 

Jeg sætter stor pris på at holde mig løbende orienteret om verden omkring mig. Desuden holder jeg 

af at skrive og fik tilbage i februar 2013 publiceret min første roman – den skønlitterære ’Hold da 

helt ferie’. Siden er det blevet til yderligere 4 bøger: Dels en illustreret børnebog, som min dengang 

11 årige datter havde lavet, dels en bog om Durup, hvor jeg bor og dels spændingsromanen ’Alt 

har sin pris’. Den seneste bog er netop frigivet til salg, nemlig en bog om Jebjerg – med 

udgangspunkt i den tidligere sparekasse i Jebjerg-Lyby området. Næste bogprojekt bringer mig 

tilbage til det skønlitterære. 

  

Siden 1995 har jeg deltaget i og gennemført 10 marathonløb – de senere år er denne interesse dog 

foregået fra sidelinjen. I stedet har jeg kastet mig over cykling, hvor jeg benytter den nedlagte 

jernbane mellem Glyngøre og Skive, som i dag er omlagt til en skøn natursti, hvor en mountainbike 

har ganske fine vilkår. 

 


