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Mobil: +46 (0) 706 179025
christina.kumlin@oneleadership.se

SPECIALISTOMRÅDEN: 
Som konsult specialiserad på 
ledarskapsutveckling för erfarna 
och nya chefer, värderingsstyrd 
företagskultur, ledningsgrupps-
arbete och teamutveckling, 
kommunikation, feedback och 
coaching.

LICENSER/CERTIFIERINGAR
• Indirekt Ledarskap, Försvars-

högskolan
• Culture Transformation Tool, 

CTT, Richard Barrett
• Situationsanpassat Ledarskap

(SLI), Paul Hersey
• Emotional Capital Report, EI-

analys, RocheMartin
• Beteendeanalyser: 

• Jungiansk typologi, 
Decision Dynamics

• Pussel Disc och 
drivkrafter, Ensize

• Beslutsstilar, Decision 
Dynamics

• Wallbreakers – “Driva
förändringsprocesser”

• BridgeBuilders – Leda kulturella 
olikheter och distansledarskap

• Förändringens 4Rum – Clas
Janssen 

• Certifierad Coach enligt ICF

Jag drivs av att utveckla och inspirera människor. Jag känner 
ett starkt engagemang för mina uppdrag och arbetar långsiktigt 
i nära samarbete med mina uppdragsgivare. Effekt och resultat 
skapas genom att ta tillvara på människors styrkor och olikheter 
samt se deras individuella förmågor och potential. Min syn på 
ledarskap är att det blir allt viktigare att vara en tydlig förebild 
och en autentisk ledare. Det handlar om att skapa tillit och 
engagemang. Jag är genuint intresserad av människor och 
brinner för ledarskap och har nu tillsammans med mina kollegor 
bildat bolaget One Leadership.

NÅGRA KOMMENTARER FRÅN KUNDER
- Allt är toppen, väldigt duktig och kunnig! Bra variation med 

övningar och information. Märks att hon är påläst och 
kompetent

- Stort tack till Christina som har varit en utomordentligt bra 
workshopledare med härlig närvaro! 

- Hon har visat oss vägen till bättre ledarskap, tydliggjort det 
som behövdes, utmanat oss i nyttiga frågeställningar

Har erfarenhet från många branscher och för att nämna några 
företag där jag har genomfört uppdrag; ICA, Arla Foods,Telia, 
Volvo, Skanska, Nestlé, m.fl. En samarbetspartner är IHM 
Business School och utbildar där inom Strategiskt ledarskap 
och Personligt ledarskap.

ARBETSLIVSERFARENHET
Jag har arbetat med ledarskapsutveckling sedan 1999, först vid 
Mercuri International och därefter hos GlaxoSmithKline som 
Training and Development Manager, genomförde där interna 
workshops inom ledarskap, affärmannaskap och säljutveckling. 
Drivit eget bolag sedan 2009, Christina KumlinConsulting samt 
varit VD för Konsulthuset AB under flera år. 
Längre tillbaka arbetade jag många år med försäljning och 
marknadsföring inom Life-Science som försäljning- och 
affärschef inom Addtech koncernen.  

UTBILDNING
Har en tvärvetenskaplig bakgrund på högskolenivå inom kemi, 
och företagsekonomi, Stockholms Universitet.
Mental träning och personlig utveckling vid Skandinaviska 
ledarhögskolan samt utbildad Kundaliniyoga lärare, Rootlight.
.
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