Bilag A – CV Niels Lund / Four Squares ApS

Four Squares ApS
Niels Lund – direktør og ejer
Syrenvej 6
DK-8660 Skanderborg
Tel. +45 6574 8040
Web: www.foursquares.dk
Mail: info@foursquares.dk
https://www.linkedin.com/in/lundniels/

Introduktion og kompetencer
Mere end 20 års erfaring med strategi og forretningsudvikling i en vekselvirkning mellem at arbejde som
ekstern rådgiver og som strategisk leder i mindre eller mellemstore virksomheder.
Jeg har siden 2010 arbejdet indenfor green tech, herunder medejerskab i udviklings-virksomhed indenfor grøn
energi- og byggebranchen og har stor herigennem erfaring med bæredygtige forretningsmodeller.

Overblik over karriereforløb
2006 –

Stifter og ejer af konsulentvirksomheden Four Squares ApS.

2016 – 2017

Kursuschef, IBC Kurser, Innovationsfabrikken, Kolding.

2009 – 2014

Solarglas A/S, Bestyrelsesmedlem, medejer og salgs- og udviklingsdirektør.

2008 – 2009

Direktør i Frontstairs A/S

2006 – 2008

Adm. direktør i Acrossmedia A/S, Århus

2001 – 2006

Chefkonsulent ved Cultivator A/S i Trige

1999 – 2001

Selvstændig konsulentvirksomhed

1995 – 2000

Kursuschef ved Kursuscentret, Skanderborg–Odder Handelsskole

1994 – 1995

Kursusleder, JK Data Consult, Skanderborg

1991 – 1995

Studenterunderviser ved Handelshøjskolen i Århus og Århus Universitet
Nøgleord: #strategi #forretningsudvikling #iværksætter #green tech #bæredygtighed #ledelsesudvikling
#økonomi #salgsmodning #investorkapital #BtB- og projektsalg #proceskonsulent

Uddannelsesmæssig baggrund
2016 – 2017
Bæredygtig Business, Rådgiverforløb om bæredygtigt forretnings-udvikling udbudt af
Serviceplatform, Lifestyle & Design Cluster, m.fl.
2016

Executive Leadership Programme, HPI-Stanford Institute, Potzdam og IE Business School,
Madrid

1997 – 1999

Voksenunderviseruddannelsen ved Århus Dag og Aftenseminarium

1987 – 1994

Økonomi ved Århus Universitet, bac.oecon + overbygning.

1985

Matematisk–Samfundsfaglig studentereksamen, Marselisborg Gymnasium, Århus.
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CØ-relaterede opgaver


2019 - Konsulent på udvikling af nye, bæredygtige servicekoncepter for 15 midtjyske producenter af
byggematerialer for Circularity City i samarbejde med konsulent Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS.



2019 – Konsulent for Skanderborg Bryghus A/S på CØ-SMV projektforløb med fokus på udvikling af
bæredygtige forretningsmodeller under bryggeriets upstream-, brewing- og downstream processer.



2018 – 2020 – Konsulent for “Stop Byggespild” - et Circularity City projekt vedr. re- og upcycling af
byggeaffald. Projektet er et samarbejde mellem Horsens (lead), Silkeborg, Skive og Aarhus kommuner
med fokus på fire udfordringer i byggeriets værdikæde. Gennemføres i partnerskab med Anders Chr.
Haahr, Milestone Pro ApS.



2018 – Pilotprojekt for Horsens Kommune. Forløber for ovenstående projekt. Analyse af
byggevirksomhedernes kendskab og strategiske tilgang til cirkulær økonomi. Udarbejdet analyse baseret
på klimakompasset for syv deltagende virksomheder. Gennemføres i partnerskab med Anders Chr.
Haahr, Milestone Pro ApS.



2018 – 2019 – Implementering af FN’s 17 verdensmål i den offentlige tandpleje. Strategisk tilgang for
ledelsesniveauet i tre kommunale tandplejer med et samlet budget ca. 125 mio. og ca. 200
medarbejdere.



2010 – 2014 – Solarglas A/S, medejer og ansvarlig for konceptudvikling af forretning med salg af solceller
af høj kvalitet, herunder bygningsintegrerede solceller. Stor kontaktflade til byggesektoren, herunder
arkitekter, ingeniører, el-installatører og kommunale bygherrer m.m. Bæredygtighed,
energiberegninger, BR15, BR18, BR20, DGNB, CO2- og el-besparelser er væsentlige begreber i en green
tech forretning.



2014 – 2018 - Bluetop Solar Parking ApS - fast ekstern rådgiver til strategi og forretningsudvikling samt
interim ledelse. Bluetop Solar Parking udvikler, producerer og sælger kommercielle solcelle carporte
globalt. Bæredygtighed er en væsentlig del af forretningsmodellen og adresserer bl.a. emner som
bæredygtigt byggeri, el-biler, batterilagring af el, corporate CSR mål, CO2 reduktioner m.m.



2016 – 2018 - Medstifter og bestyrelsesmedlem i foreningen DOKK8000, der arbejder for at udvikle en
ny urban netværksbaseret boligtypologi, bl.a. baseret bæredygtige og cirkulære principper.



2017 - 2019 –En del mindre konsulentopgaver med strategi- og forretningsudvikling samt workshops
med elementer af bæredygtighed og cirkulær økonomi.

