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CV for Thomas Dahlberg 
 

Efter 20 år som udviklingsorienteret leder i politisk 

styrede organisationer besluttede jeg i 2014 at 

fortsætte karrieren som specialist og igen få mere 

hands on – en funktion jeg trives fint med. Jeg føler 

mig fortsat så nysgerrig og energisk, at jeg vil blive 

på arbejdsmarkedet minimum frem til 2027. 
 

Med kernekompetencer inden for kommunikation, 

projektledelse og organisationsudvikling kan jeg 

bl.a. hjælpe jer med en forankret implementering  

af mål, kerneværdier og brandets DNA til gavn for 

både kunder, medarbejdere og bundlinje.  
 

Erfaring  
 

2014 – 2021: PR- og kommunikationsmedarbejder i Eventyrteatret 

Ansvar for markedsføring, presse, Web inkl. SEO, SoMe, nyhedsbreve, redigering af 

tryksager, bl.a. programmer, foldere og jubilæumsbog. Desuden opgaver med fundraising og 

B2B-salg samt tilrettelæggelse af kampagner. 
 

Udvalgte resultater: 

- Opbygning af relationer til 70 medier i hovedstadsområdet. 

- 20 procent øget billetsalg. 

- Tredobling af Facebook-følgere fra 2.600 til 7.800.    

2011 – 2014: Direktør i Dansk Handicap Forbund  

Sparringpartner for politisk ledelse om strategi og udvikling samt tilrettelæggelse af 

workshops for lokalafdelinger om organisation og kommunikation. Desuden drift og 

administration af forbundets ejendomme samt medl. af styregruppe for indretning og  

drift af fællesdomicilet Handicaporganisationernes Hus. 
 

Udvalgte resultater: 

- Effektiviseringsproces som førte til foreningens første positive driftsregnskab.  

- Gennemførelse af bredt forankret strategiproces med særligt fokus på implementering. 

- Udvikling af Intranet for foreningens frivillige. 

2006 – 2011: Selvstændig konsulent, organisationsudvikling og kommunikation   

Bl.a. opgaver for københavnske institutioner ifm. fusioner via workshops med kreative 

værdiprocesser og særligt fokus på bredt forankret implementering. 
 

Desuden PR og pressearbejde for kulturensembler som That Theatre Company,  

Scandinavian Opera Company, Team Singing og Eventyrteatret.  
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2002 – 2006: Kommunikationschef i Business Danmark  

Ansvar for presse, Web, medlemshvervning og analyseenhed samt intern og ekstern 

kommunikation. Desuden sparring med direktion og formandskab om strategi, udvikling og 

kommunikation og tilrettelæggelse af workshops for tillidsfolk om organisation og 

kommunikation, herunder retorik og pressearbejde. 
 

Udvalgte resultater: 

- 10 procent medlemstilgang i en tid med negativ markedskonjunktur. 

- Re-brandingproces rettet imod nye målgrupper, inkl. navneskift og nyt corporate design. 

- Omskrivning af medlemskommunikation, som førte til øget medlemstilfredshed.    

2000 – 2002: Kommunikationschef i Dansk Røde Kors  

Ansvar for presse, Web, landsindsamling, fundraising og skoletjeneste samt medlems-

hvervning. Desuden sparring med generalsekretær om presse samt taleskrivning og 

debatindlæg. Endvidere ledelse af større projekter og events, herunder den folkelige 

indvielse af Øresundsbroen i samarbejde med myndigheder og frivillige. 
 

Udvalgte resultater: 

- Etablering af den hidtil største humanitære sponsoraftale med Codan. 

- Langtidsholdbart fundraising-projekt med gensalg af forlagenes overskydende magasiner. 

- Etablering af skoletjeneste. 

1981 – 2000: Journalist, redaktør og leder i DR 
 

1998 – 2000: Redaktør for DR’s historiske Webprojekt ”DR 75 år”  

Udvælgelse og redigering af 2.000 klip fra DR’s udsendeler i samarbejde med DR’s arkiver  

Hovedforfatter på ”Web-krønike” om DR’s tv- og radioudsendelser 1925 - 2000.  
 

Projektet vandt i juni 2000 Scandinavian Media Awards for bedste Web-indhold.  

1993 – 1998: Afdelingschef i TV PR i DR 

Ansvar for præsentation, udsendelsesafvikling og on screen markedsføring samt Seerservice 

og Besøgstjeneste. Desuden medlem af styregrupper for intern kommunikation, corporate 

design og DR Online og medlem af DR’s samarbejdsudvalg. 
 

Udvalgte resultater: 

- Effektivisering og digitalisering af DR’s udsendelsesafvikling. 

- Udvikling af en moderne, digitaliseret on screen markedsføringsenhed. 

1991 – 1993: Redaktør i DR TV’s programredaktion  

Ansvar for programlægning samt områderne samfund og debat samt børn og unge.  

Pennefører på programpolitiske oplæg og behandling af programforslag plus debatindlæg. 



 

 
Thomas Dahlberg – Allégade 17 B – 2000 Frederiksberg – Tlf. 61604085 - @: th.dahlberg@gmail.com 

 

3 

1981 – 1991: Programmedarbejder i DR, TV Fiktion  

Studievært i ca. 100 udgaver af det journalistiske tv-magasin, Musikhjørnet.  

Tilrettelægger af portrætter, reportager og historiske udsendelser inden for musik, teater  

og underholdning.  

Studiejobs  

Lærervikar ved Christianshavns Skole, tjener på Nørrebro, studentermedhjælper i 

Kulturministeriet og timelærer ved Skt. Annæ Gymnasium i Valby.  

 Frivilligt arbejde 

Bestyrelsesmedlem og formand for andelsboligforening, bestyrelsesmedlem Nørre 

Gymnasium, bestyrelsesmedlem i DR’s journalistgruppe. 

Uddannelse 

2005 – 2006  NLP Practitioner hos Strandgaard Consulting / Sue Knight   

1993 – Ledelse: 1-årig erfaringsbaseret uddannelse i forandringsledelse – UP 93, et  

samarbejde mellem DR, TDC, COOP og NCC. Blandt andre lederkurser kan nævnes  

Coaching, Feedback, Den svære samtale, Projektledelse og Teamsamarbejde og GDPR. 

1981 – Journalistik og kommunikation – Skærmtræning, Interview, Portræt, Reportage, 

Historiefortælling, Brainstorming, TV-produktion m.m..  

1976 – 1983  Bachelor i musikvidenskab ved Københavns Universitet  

1976  Musiksproglig studentereksamen fra Skt. Annæ Gymnasium. 

 Sprog 

Mundtligt og skriftligt engelsk på forretningsniveau. 

Forstår og taler tysk og fransk. 

Privat  

Opvokset på Amagerbro i grænselandet mellem arbejderkarreer og patriciervillaer. 

Bor aktuelt i andelslejlighed ved Frederiksberg Have. 

Gift med speciallærer Kirsten Celinder. 

Fire voksne børn og syv børnebørn.  

Fritiden foregår ofte i sommerhuset i Rørvig, bl.a. med have- og byggeprojekter. 

Blandt fritidsinteresserne er politik, historie og byplanlægning samt kultur i bredeste 

forstand og lange traveture.  

 

https://sueknight.com/

