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Erfaringer og kompetencer
Four Squares betyder forretningsudvikling med et formål, det vil sige et klart svar på hvem vi
som virksomhed gør noget godt for – ”The Better Cause”. Vi arbejder for at strategier,
forretningsmodel og handlingsplaner bindes sammen, så der er sammenhæng mellem
visioner, digitalisering og en bæredygtig forretning båret af kunder, partnere og medarbejdere
i et tæt samspil.
Four Squares arbejder i netværkssamarbejde med ca. ti mindre konsulentvirksomheder
indenfor CSR, bæredygtighed, eksport, design, kommunikation, rekruttering m.m., der
inddrages efter behov. Flere i netværket er relevante som underleverandører til Fokuseret
Værdikædesamarbejde.
Jeg har i over 20 år vekslet mellem at arbejde som ekstern rådgiver og som strategisk leder i
mindre eller mellemstore virksomheder. Kombineret med medejerskab i green tech
udviklingsvirksomhed indenfor energi- og byggebranchen, har jeg stor forretningsforståelse og
erfaring, heriblandt med bæredygtige forretningsmodeller.
Jeg har i forskellige processer inddraget og brugt klimakompasset, Cradle to Cradle, BR15 /
BR20 og DGNB værktøjer som facilitator for at forretningsudviklingen skabes i partnerskaber
mellem forskellige aktører.
Jeg har altid fokus på hvilken værdi, der (kan) skabes for kunderne – inklusive virksomhedens
kommunikation og storytelling til markedet og hvordan brandet opleves. Jeg har en analytisk
og struktureret tilgang og sætter som projektleder tiltag og processer i en forretningsmæssig
sammenhæng, og arbejder for at skabe synlige resultater med høj værdi - det vil sige fokus på
en succesfuld implementering med en praktisk og enkel tilgang.

Uddannelse, efteruddannelse m.m.:
2016 – 2017

Bæredygtig Business, Rådgiverforløb om bæredygtigt strategisk design
og forretningsudvikling udbudt af Alexandra Instituttet, Serviceplatform,
Lifestyle & Design Cluster, Uddannelses- og Forskningsministeriet m.fl..

2016 – 2016

Executive Leadership Programme, - Innovatiov, agil forretningsudvikling,
Digitalisering, Design Thinking og Cirkulær Økonomi, HPI-Stanford
Institute, Potzdam og IE Business School, Madrid

1997 – 1999

Voksenunderviseruddannelsen ved Århus Dag og Aftenseminarium

1987 – 1994

Økonomi ved Århus Universitet.

Derudover deltaget i og været kursusleder ved adskillige kurser og workshops i fx
projektledelse, strategi, forretningsudvikling, salg, innovation, ledelse, kommunikation m.m.
Siden 2015 har jeg hentet stor inspiration gennem bestyrelsesarbejde i DOKK8000, der er en
forening, der arbejder for urbane, netværksbaserede boliger i Aarhus.

Se mere på LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/lundniels/

