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STÆRK FORRETNINGSUDVIKLING MED VÆRDI PÅ 
FLERE BUNDLINJER

Jeg har arbejdet med strategi og forretningsudvikling, 
forandringsledelse og entrepreneurship i 16 år. Jeg er 
nysgerrig og resultatorienteret. Jeg har startet to 
virksomheder og har opbygget nye markedsområder i 
alle jobs. Jeg er god til at balancere målrettet 
udvikling med professionel kreativitet. Jeg er ekspert 
i designledelse og bæredygtig udvikling. Jeg har 
skarpt blik for strategisk involvering og 
kommunikation på alle niveauer,  internt og eksternt. 

Bidrag i bestyrelseslokalet
Jeg bidrager med solid erfaring i strategisk udvikling, 
indsigt i fremtidstendenser og et holistisk blik på 
hvordan virksomheden skaber værdi på flere 
bundlinjer – socialt, miljømæssigt og økonomisk. 

Økonomi og vækst
Som erfaren leder, rådgiver og virksomhedsejer er jeg 
vant at tage økonomiansvar og sikre soliditet og 
vækst. Jeg er skarp til at spotte potentialer for vækst 
og cirkularitet og har også øje for dét, der kan skæres 
ind til benet. 

Min erfaring bygger på ...
At jeg har drevet designvirksomheden futu i 8 år, 
med strategisk ansvar for vækst og resultat. Som 
bestyrelsesmedlem i designdenmark sparrer jeg på 
den økonomiske udvikling. I Red Barnet havde jeg 
ansvar for et budget på 20 mio. kr.; drift og udvikling, 
partnerskaber, fundraising mv. I Danner havde jeg 
ansvar for et internationalt videnscenter, som jeg 
byggede op fra grunden, inkl. sikring af kapital via 
partnerskaber, fundraising mv. I Rambøll startede jeg 
et nyt markedsområde indenfor diversitet. 

Bestyrelsesprofil
Lotte Nystrup Lund

ERHVERV OG BESTYRELSESPOSTER
Ved siden af arbejdet som strategisk ledelsesrådgiver 
i Futurista, er jeg professionelt bestyrelsesmedlem i 
brancheorganisationen Designdenmark.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/lotte-
nystrup-lund-1a52135/

PRIVAT
Jeg er født i 1973 og bor sammen med Morten, der 
er kaptajn. Sammen har vi 2 døtre på  9 og 13 år. 

KONTAKT
lotte@futurista.dk // +45 4280 1866

Lotte Nystrup Lund
Sumatravej 21, 2300 Kbh. S

KARRIERE
Strategisk ledelsesrådgiver, Futurista, 2019-
Bestyrelsemedlem, Designdenmark, 2017-

Co-founder og partner, futu, 2012–2019
Sektionsleder, National-EU Afd., Red Barnet, 2009-2011 
Seniorkonsulent, Danner, 2007-2009 
Konsulent & ekspert, Velfærd, Rambøll, 2003–2007 
Ekstern lektor, Europæiske kulturstudier, AU, 2002–2003
Initiativtager, Center for Samtidsanalyse, 2002–2003

UDDANNELSE OG CERTIFICERINGER
• Certificeret Change Manager i ADKAR metoden
• Leader of Change – Working Live

v. Dacapo A/S og University of Hertfordshire, UK
• Cand. Mag. i Idéhistorie og Kultur- og 

Samfundsanalytik, AU


