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Til hvem det måtte vedrøre 

 

ANBEFALING AF THOMAS HAUGAARD JØRGENSEN 

 

Thomas har været ansat i Rambøll Management Consulting (RMC) i mere end 

20 år - fra januar 2000 til januar 2021. Thomas har alle årene været 

beskæftiget i RMC’s Stakeholder Intelligence område, der arbejder med 

systemer og projekter omkring indsamling, analyse og formidling af primært 

kvantitative survey-data. 

 

Thomas har spillet en central og gennemgående rolle i opbygning af 

RMC/Stakeholder Intelligence, fra et lille område med 5-8 medarbejder til i dag 

at udgøre en væsentlig del af RMC med +100 medarbejdere i Danmark, Norge 

og Sverige. Thomas har i størstedelen af sin tid fungeret som leder i forskellige 

kontekster, primært relateret til funktioner og medarbejdere omkring RMC’s 

dataindsamlings- og analyse aktiviteter.  

 

Thomas har en meget stor kompetence inden for personaleledelse, med et 

stærkt blik for de enkelte medarbejders ve og vel, og altid med et sigte på en 

optimering af medarbejdernes bidrag ind i helheden. Over de seneste år har 

Thomas i stigende grad fungeret som intern coach og sparringspartner på tværs 

af hele RMC/Stakeholder Intelligence. Thomas har i den rolle bidraget 

væsentligt til at hjælpe kollegaer gennem vanskelige perioder, herunder fx ifm. 

arbejdslivs/privatlivs-udfordringer, svære stress-tilfælde, 

motivationsudfordringer mv. 

 

Thomas er yderst respekteret som kollega. Både som organisation, på vegne af 

kolleger i RMC, og ikke mindst personligt, er vi meget glade for, at vi også 

fremover kan gøre brug af Thomas’ som sparringspartner/coach, om end 

Thomas fremover vil have en mere løs tilknytning til RMC. 

 

Der skal således ikke være tvivl om, at jeg giver Thomas min bedste anbefaling, 

og står meget gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

 

Stig Porskjær 
Director 

Stakeholder Intelligence 
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