
Jeg er en erfaren kommunikationschef og -rådgiver med baggrund i en 
journalistuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. Inden for de seneste 11 år 
har jeg medvirket ved etablering og vedligeholdelse af kommunikationsafdelinger i 
to store rådgivnings- og revisionsfirmaers danske enheder. Jeg dækker alle 
kommunikationsfaglige discipliner og processer - også i politisk styrede 
organisationer. Derudover besidder jeg erfaringer som særlig rådgiver. Endelig har 
jeg en solid forretningsmæssig baggrund fra min tidligere karriere i den finansielle 
sektor.   

Erfaringer
SELVSTÆNDIG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER 2010-
Etablerede 01.05.2010 eget rådgivningsfirma og har siden oparbejdet en 
kundeportefølje med kunder i den finansielle sektor,  rådgivningsfirmaer,  offentlig 
sektor og holdingselskaber. Opgaver fra kommunikationsstrategier, generel PR og 
branding, issues management og krisekommunikation. 

PRESSE- OG KOMMUNIKATIONSCHEF, ERNST & YOUNG 2006-2010
Udbygning af firmaets interne og eksterne kommunikationsfunktioner for op til 950 
medarbejdere og 13.000 kunderelationer. Tillige marketingansvarlig i kortere 
periode og personaleansvarlig for op til 6 medarbejdere. Fokusområder: strategisk 
intern og ekstern kommunikation, opbygning og implementering af relations- og 
brandingstrategi, presse- og interessentrelationer, forandringskommunikation, issues 
management, krisekommunikation og public affairs. Tilrettelæggelse og 
gennemførelse af interne kommunikationskurser. Rådgiverfunktion i forhold til 
direktion og bestyrelse. Deltagelse i kommunikationsfaglig udvikling i nordisk og 
globalt regi.  

PRESSE- OG KOMMUNIKATIONSANSVARLIG, DELOITTE 2000 - 2006
Opbygning og vedligeholdelse af firmaets kommunikationsfunktion for op til 2.000 
ansatte og 15.000 kunderelationer.  Opgaverne omfattede primært implementering 
af strategisk ekstern kommunikation på såvel corporate som serviceline niveau, 
issues management, presserealtioner, etablering, udbygning og vedligeholdelse af 
kommunikations-kanaler og public affairs. Tilrettelæggelse og gennemførelse af 
interne kommunikationskurser. Rådgiverfunktion i forhold til direktion og 
bestyrelse. Derudover erfaring med intern kommunikation og kommunikation ved 
udflytning af 1.200 medarbejdere til nyt domicil og ved større fusion med nationalt 
og internationalt selskab.

SÆRLIG RÅDGIVER, 2001 - 2007
Fungeret som kommunikationsrådgiver for en række politikere af  vidt forskellig 
politisk observans. Erfaringerne tæller Folketing,  EU-Parlamentet, regions- og 
kommunalvalg.  

JOURNALIST OG FREELANCE 1996 - 2000
Sideløbende med journalistuddannelsens sidste del fungeret som freelance-
journalist for Jyllands-Posten, redaktionschef for internetmagasinet Reporteren og 
redaktionssekretær på Århus Studenterradio.

Sideløbende med journalistuddannelsens første del løst kommunikationsopgaver for 
organisationer og virksomheder.
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KARRIERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR, 1978 - 1996
Omfatter stillinger som:

- Noteringsleder og informationsmedarbejder på Købehavns Fondsbørs

- Investment Manager i Alm. Brand af 1792
- Investment Manager i Kjøbenhavnske Reassurance Co.

- Investerings- og analysechef i PBI Holding A/S

Uddannelse
DANMARKS JOURNALISTHØJSKOLE, 1996 - 2000
Uddannet journalist ved DjH og Jylland-Postens erhvervsredaktion, JP København 
og Christiansborgredaktionen. Fagspeciale i EU-forhold og mediespeciale i 
radioproduktion. Hovedopgave om politiske og økonomiske forhold i Grønland 
med fokus på effekten af det danske bloktilskud. Opgaven blev produceret over en 
måned i Grønland med støtte fra Dansk Udenrigspolitisk Institut. Opgaven 
præmieret med Tuborgfondets erhvervsjournalistiske pris.

SUPPLERENDE UDDANNELSER OG KURSER, 2000 - 2010
- Fra Management til Leadership, Cultivator, 2008 - 2009
- Kommunikationsteori og Corporate Communication, SDU, 2000

- Sprogbehandling, KU, 2004
- Medietræning, Center for Journalistisk Efteruddannelse (CFJE), 2001

- Diplomuddannelse - Krisekommunikation, (CFJE), 2005

SCANDINAVIAN MANAGEMENT HOUSE, 1987 - 1988
Certificeret kursusleder.

KØBENHAVNS FONDSBØRS, 1978 - 1979
Uddannet noteringsleder.

KØBENHAVNS UNIVERSITET, 1976 - 1979
Påbegyndt men ikke afsluttet jurastudium.

Netværk
Jeg har et betydeligt netværk inden for følgende områder, som jeg stiller til 
rådighed:

- Medier, redaktioner og journalister:  Jeg har opbygget et stort netværk blandt 
redaktionelle ledere og journalister i både landsdækkende, regionale og lokale 
medier. Netværket tæller mediefolk inden for alle relevante stofområder.

- Netværk Danmark: jeg har siden 2006 været medlem af Netværk Danmark og er 
placeret i Kommunikationsgruppe 2 i København, som tæller kommunikations-
ansvarlige i større danske offentlige og private virksomheder, organisationer, 
ministerier, m.fl

- Dansk Journalistforbund: jeg er medlem af forbundet og K-gruppen.
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Færdigheder
SPROG
Jeg behersker engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale. Jeg kan begå mig på både 
svensk og norsk i tale og kan læse begge sprog. Mit tysk er rustent.

MEDIER
Jeg dækker følgende områder i det daglige arbejde, tilrettelæggelse og 
vedligeholdelse af organisationens medier og informationskanaler:

- Web: jeg behersker strukturerering, indholdsprioritering, skrivning og redigering til 
web

- Nyhedsbreve og magasiner: struktur, indhold, skrivning og redigering til såvel e-
baserede som trykte medier og kanaler

- Informationsmaterialer: struktur, indhold, skrivning og redigering af alle typer 
informationsmaterialer

- Eksterne artikler, debatindlæg og kronikker: identifikation af emner, research, skrivning 
og redigering i eget og fagspecialisters navne

- TV og radio indslag: udarbejdelse af tv- og radioindslag til brug i organisationens 
medier

- Sociale medier: indhold, skrivning og redigering til eks. Facebook og andre nye 
platforme

IT
Jeg håndterer de fleste Microsoft programmer på superbruger niveau. Derudover 
programmer til Mac OS og redigeringsprogrammet Quark Express. Endelig 
håndterer jeg programmer til Content Management (nyhedsbreve og web).

UNDERVISNING
Jeg kan forberede og gennemføre interne og eksterne kurser af både kortere og 
længere varighed - herunder kommunikationskurser, præsentationsteknik, 
medietræning og sprogkurser.

COACHING
Jeg kan gennemføre korte og målrettede coachforløb for enkeltpersoner og mindre 
grupper. Er i pt. tilknyttet mentorordningen i Dansk Journalistforbund og er her 
mentor og coach for kommunikationsansvarlig på et større uddannelsessted.

Personlige egenskaber
Besidder analytiske-,  strategiske- og intuitive evner. Er fleksibel og 
kontaktskabende. Kan bruge humor som omdrejningspunkt ved svære dialoger. Er 
lyttende og konfliktløsende. Er resultatorienteret og kan blive stædig for at opnå et 
resultat til tiden. Overholder aftaler og deadlines. Skaber dyb fortrolighed med 
ledelse, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere og søger at fastholde 
fortroligheden - også under de svære betingelser. Er loyal. Er nysgerrig og opsøger 
nye udfordringer. Ser tingene fra flere sider, før en beslutning træffes. Er et 
konkurrencemenneske. Er tiltrukket af dybde mere end overflade. Ser datoen på 
min dåbsattest som bevis på erfaring - mere end papirets og ejerens alder.
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Anbefalinger
På opfordring fremlægger jeg en opdateret referenceliste. 

Private data
- Fødselsdato: 30. juni 1955

- Gift med sygeplejerske Hanne Goosmann med hvem jeg har to udeboende sønner på 
hhv. 30 og 22 år.

- Interesser: musik, vin, litteratur, et fritidshus dybt inde i de svenske skove og en gammel 
Citroën XM.

Kalundborg - januar 2012

Per-Henrik Goosmann
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