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DU KAN SØKE HER.
Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Sales Coordinator 
Katrine Fæster Agesen på tlf. +45 87 36 13 21 eller send en 
e-post til jobno@pompdelux.com

HVEM ER VI?
• Vi er en solid 11 år gammel virksomhet i Århus, Danmark.
• Vi produserer dansk designet kvalitetsbarnetøy – til både 

gutter og jenter – fra str. 62 cm til 170 cm.
• Klærne er designet helt fra bunnen av våre egne  

designere etter «mix-og-match» konseptet. Vi legger 
stor vekt på høy kvalitet til gode priser. 

• CSR (virksomhetens sosiale ansvar) er veldig viktig for oss, 
og du kan lese mer om dette på vår hjemmeside. 

• Veldig mange av våre varer er GOTS (Organic)  
& OEKO-TEX-sertifisert.

HVA GJØR EN SHOPPING ADVISOR?
• Som POMPdeLUX Shopping Advisor, holder du Social 

Shopping-arrangementer som du booker selv, og hvor du 
selger POMPdeLUX’ barnetøykolleksjon.

• Du får lønn i form av provisjon – det er din egen innsats 
som avgjør hvor mye du tjener. 

• Gjennom ditt nettverk finner du vertinner til dine events. 
Du holder også Åpent Hus Arrangementer.

• Salgssesongen er ca. 9 uker og de første 3 ukene er  
veldig travle, med daglige arrangementer enten på dagtid 
eller på kvelden, åpent hus eller annen promotering.

• Du markedsfører din egen “forretning”, altså promoterer 
deg selv og POMPdeLUX for å få nye vertinner og kunder.

HVEM ER DU?
• Du har lidenskap for barnemote og kan gi kundene dine en 

kjempefin og inspirerende opplevelse.
• Du kan inspirere og selge. 
• Du er initiativrik, løsningsorientert, har et godt humør og 

jobber målrettet med de tingene du engasjerer deg i.

• Du ser muligheter i å bli selvstendig næringsdrivende på 
fritidsbasis – altså få din egen «forretning»

• Du er villig til å investere fritiden din i POMPdeLUX
• Du har bil og bærbar PC til rådighet. 

HVORFOR SKAL DU SØKE? 
• Du får en spennende rolle som ambassadør for  

POMPdeLUX
• Du får mulighet for å bli en del av en anerkjent virksomhet 

som selger kvalitetsprodukter. 
• POMPdeLUX stiller kolleksjon, rekvisitter og alt markeds-

føringsmateriale til rådighet uten kostnader.
• Du får en grundig introduksjon fra vårt salgsteam til rollen 

din som Shopping Advisor slik at du er godt forberedt når 
sesongen starter.

• Før release av hver kolleksjon blir du invitert til et KICK 
OFF weekend-møte. Her får du en unik mulighet til å 
se den nye, lekre kolleksjonen før alle andre, du deltar i 
workshops og får naturligvis salgstrening. 

• Du blir en del av et team av engasjerte Shopping  
Advisors.

• Du får en ekstra inntekt basert på din egen innsats / på 
provisjonsbasis + mulighet for bonus.

• Du får svært fordelaktig rabatt på kjøp til egne barn.
• Du får en masse artige og fine oplevelser. 

ER DETTE DEG?  
Hvis du mener at du har den rette profilen, så gleder vi oss til 
å høre fra deg. Send oss din søknad med bilde via vårt søk-
nadsskjema og fortell oss hvorfor nettopp du skal være vår nye 
POMPdeLUX Shopping Advisor.


