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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?
Tidligere medejer i Green Energy virksomhed, der leverer til byggeriet og har siden
arbejdet med flere projekter om bæredygtig forretningsudvikling og CØ i byggeriet –
typisk værdikædesamarbejde, servicedesign og for produktionsvirksomheder.

Træ, tekstil og mode

Elektronik

Plast og emballage

Fødevarer

Arbejdet med CØ forretningsudvikling for plastproduktionsvirksomheder

Arbejdet med CØ forretningsudvikling for fødevarevirksomhed

Andre:
Har gennem flere år arbejdet en del med offentlige og non-profitkunder, f.eks. kommuner og boligforeninger.
Har tidligere arbejdet en del med IT-virksomheder (software).

Fremhævede erfaringer:
Four Squares har over 20 års erfaring med med strategi og forretningsudvikling for mindre og mellemstore
virksomheder med fokus på digitalisering, bæredygtighed og mennesker. Mindsetmæssigt arbejder vi altid ud fra
en forretningsmæssig tilgang med udgangspunkt i kunden og/eller brugeren (customer centric).
Vi tager udgangspunkt i, at visionen er formålsdrevet og arbejder for at strategier, for retningsmodel 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 andre konsulentvirksomheder indenfor CSR, bæredygtighed,
eksport, design, kommunikation, rekruttering m.m. Netværket inddrages efter behov.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Udgangspunktet er altid kunden og salg. Har arbejdet med design thinking i mere end 5 år,
og brugt tankegange og værktøjer i mange forskellige sammenhænge.

Design to disassembly /
Design for recycling

Kemisk ekspert

Take-back

Certificeringer

Servicedesign

Bruger bl.a. Service Level Matrix fra Servicetransformation vi et projekt i byggebranchen til
at skabe inspiration mod øget serviceforretning i produktions- og byggevirksomheder.

Strategiske samarbejder

Arbejder med et længerevarende projekt i byggeriet, der udfordrer hele værdikæden til at
indgå CØ-partnerskaber og derigennem skabe nye forretningsmodeller.

IT, data og cirkulær
økonomi

Har tidligere arbejdet som direktør i og konsulent for softwarevirksomheder. Har generelt
en meget stor forståelse for IT og data anvendelse i nye forretningsmodeller, inkl. CØ.

Life Cycle Assesments

FN’s Verdensmål

Andre områder:
Generelt - Som proceskonsulent faciliterer og udfordrer jeg virksomhedens ledere og nøglepersoner. Min rolle er at styre og
prioritere tiden, introducere de rigtige værktøjer, udfordre beslutninger og kvalificere indhold.
Er generalist, der arbejder på strategisk og taktisk niveau med forretningsudvikling. Har stort kendskab til mange brancher, og
derigennem udfordringer, muligheder og indsigt i hvordan brancher og virksomhederne fungerer.
Jeg har derudover stor ledererfaring på chef og direktionsniveau i private virksomheder samt stor erfaring med organisationsog kompetenceudvikling.

