Torkild Sköld
Föreläsningar Om
Personligt Ledarskap

!
Bra på att leda mig själv –
bra på att möta andra
Oavsett om du arbetar som egen företagare
eller anställd är du alltid verkställande direktör i
det företag som är du. I denna position tar du
dagligen beslut och utför handlingar som
påverkar hur du utvecklar och förvaltar dig
själv. Personligt ledarskap handlar om att du tar
aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och
därmed påverkar resultatet av hur verkligheten
kommer att se ut.

Föreläsningen kan anpassas till
mellan 60 - 180 minuter men
vanligast är 90 minuter.
Utifrån era önskemål
kommer vi fram till vad
investeringen blir för er
verksamhet.

Grunden för ett bra personligt ledarskap handlar
om att ha vältränade personliga egenskaper för
att kunna möta livets möjligheter och utmaningar.
Många gånger fokuserar ledarskapsutbildningar
på att leda andra människor men egentligen
börjar det med mig själv.

!!
Till föreläsningen behövs en

projektor för att köra bildspel,
datorhögtalare till filmklipp
samt ett blädderblock på stativ.
Dessutom behöver jag 15
minuters förberedelsetid innan
föreläsningen.

!

Oavsett om vi är ledare för andra eller ej så är
vi alltid verkställande direktörer i vårt eget liv.

!

Torkild Sköld är en av Sveriges
bästa föreläsare inom personligt
ledarskap. Vinnare av priset som
2011 års bästa nya föreläsare.

Tips och verktyg för starkare
personligt ledarskap
Genom berättelser med igenkänning och ahaupplevelser delar Torkild med sig av tips och
verktyg för att bygga ett bättre personligt
ledarskap – en uppgift som inte går att
outsourca.
Torkilds föreläsningar får dig att tänka till och
skratta för att kunna se verkligheten med nya
ögon. Med stort engagemang och passion ger
han dig konkreta exempel att tillämpa på dig
själv för att stärka ditt personliga ledarskap –
eﬀektivt, enkelt och mycket givande.

!
Torkild Sköld AB
Mobil: 0734-100105
Epost: torkild@torkildskold.se
Webb: www.torkildskold.se

!Annas väg 6
245 63 Hjärup
!

Torkild är utbildad civilekonom och har studerat
fyra år vid militära högskolor. Han har mer än 30
års erfarenhet av ledarskap både i Sverige och
internationellt. Sist men inte minst så är han
pappa till tre döttrar.

