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Hvis dit liv var et køkken Pernille Spiers-Lopez Hent PDF ”I stedet for at bruge hele dit liv på at finde det

rigtige job, så gør det til dit vigtigste job at finde dit rigtige liv.” - Pernille Spiers-Lopez Tænk, hvis du kunne
nå hen til det punkt, hvor du hviler i dig selv, ved hvad du vil, tør gå efter dine drømme, er i kontakt med dig
selv og dine værdier, er ustresset og kender faresignalerne, når du går på kompromis med dig selv. Det punkt
er topchef Pernille Spiers-Lopez selv nået frem til – men det har været en lang rejse. I Hvis dit liv var et

køkken inviterer hun læserne med på turen. Hun fortæller om alle de sving, hendes liv har taget, fra hun som
23-årig forlod Silkeborg og til i dag, hvor hun som 52-årig er en af de mest indflydelsesrige kvinder i

amerikansk erhvervsliv. I sit sidste job var hun global HR-manager for IKEAs 135.000 ansatte, og hun har
siddet ti år i møbelgigantens topledelse. Dette er en bog om at nå til tops – ikke nødvendigvis på jobbet, men

i dit eget liv. Et liv, som du selv har skruet sammen, så alle elementerne passer til dig og dine drømme.
Pernille Spiers-Lopez deler ud af sine erfaringer som leder, HR-chef, kvinde og mor, og det er både

tankevækkende og opmuntrende læsning. Undervejs i bogen åbner hun sin værktøjskasse med øvelser og
inspiration til at finde den rigtige vej – for dig. Læs blandt andet om at sige farvel til perfektionismen, om at
tro på sig selv, om at gøre op med myten om ”den gode mor”, om at stå ved sine ja‘ er og nej‘ er og om at

finde modet og potentialet – hos sig selv og hos hinanden.

 

”I stedet for at bruge hele dit liv på at finde det rigtige job, så gør det
til dit vigtigste job at finde dit rigtige liv.” - Pernille Spiers-Lopez
Tænk, hvis du kunne nå hen til det punkt, hvor du hviler i dig selv,
ved hvad du vil, tør gå efter dine drømme, er i kontakt med dig selv
og dine værdier, er ustresset og kender faresignalerne, når du går på
kompromis med dig selv. Det punkt er topchef Pernille Spiers-Lopez
selv nået frem til – men det har været en lang rejse. I Hvis dit liv var
et køkken inviterer hun læserne med på turen. Hun fortæller om alle
de sving, hendes liv har taget, fra hun som 23-årig forlod Silkeborg
og til i dag, hvor hun som 52-årig er en af de mest indflydelsesrige
kvinder i amerikansk erhvervsliv. I sit sidste job var hun global HR-



manager for IKEAs 135.000 ansatte, og hun har siddet ti år i
møbelgigantens topledelse. Dette er en bog om at nå til tops – ikke
nødvendigvis på jobbet, men i dit eget liv. Et liv, som du selv har
skruet sammen, så alle elementerne passer til dig og dine drømme.
Pernille Spiers-Lopez deler ud af sine erfaringer som leder, HR-chef,

kvinde og mor, og det er både tankevækkende og opmuntrende
læsning. Undervejs i bogen åbner hun sin værktøjskasse med øvelser
og inspiration til at finde den rigtige vej – for dig. Læs blandt andet
om at sige farvel til perfektionismen, om at tro på sig selv, om at

gøre op med myten om ”den gode mor”, om at stå ved sine ja‘ er og
nej‘ er og om at finde modet og potentialet – hos sig selv og hos

hinanden.
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