
HALUATKO OLLA OSA POMPdeLUXIA?
Oletko erittäin innostunut lasten muodista ja haluat toimia Tanskan johtavan  

lastenvaatemerkin lähettiläänä Social Shopping -tilaisuuksissa?  

Olet siis ehkä POMPdeLUXin tuleva Shopping Advisor.

KEITÄ ME OLEMME?
• Olemme vakaa 10 vuotta vanha Aarhusissa sijaitseva 

yritys.
• Valmistamme Tanskassa suunniteltuja laadukkaita lasten-

vaatteita – sekä pojille että tytöille  
– ko’oissa 62–170 cm.

• Vaatteemme ovat omien suunnittelijoidemme suunnit-
telemia ja keskenään yhteensopivia. Arvostamme paljon 
korkeaa laatua edulliseen hintaan. 

• CSR (yrityksen sosiaalinen vastuu) on hyvin tärkeää meille, 
ja voit lukea tästä lisää kotisivultamme 

• Todella monet tuotteistamme ovat GOTS (Luomu)-  
& ÖKO-TEX-sertifioituja

MITÄ SHOPPING ADVISOR TEKEE?
• POMPdeLUX Shopping Advisorina järjestät Social  

Shopping -tilaisuuksia, jotka varaat itse ja joissa myyt 
POMPdeLUX-lastenvaatemallistoa.

• Saat palkkaa provision muodossa – oma panoksesi  
ratkaisee, kuinka paljon tienaat. 

• Verkostosi kautta löydät emäntiä tilaisuuksiisi. Järjestät 
myös itse Avoimet ovet -tilaisuuksia.

• Myyntikausi on 9 viikkoa, ja 3 ensimmäistä viikkoa ovat 
hyvin kiireisiä. Silloin päivittäisiä tilaisuuksia on joko päivä- 
tai ilta-aikaan ja lisäksi on Avoimet ovet -tilaisuuksia ja 
muuta myynninedistämistä.

• Markkinoit omaa ”liiketoimintaasi” eli mainostat itseäsi ja 
POMPdeLUXia saadaksesi uusia emäntiä ja asiakkaita.

KUKA SINÄ OLET?
• Olet innostunut lasten muodista ja voit tarjota asiakkaillesi 

superhyvän ja inspiroivan elämyksen.
• Osaat inspiroida ja myydä. 
• Olet aloitteellinen, ratkaisukeskeinen, hyväntuulinen ja 

työskentelet tavoitteellisesti niiden asioiden kanssa, joihin 
olet sitoutunut.

• Näet mahdollisuuksia siinä, että voit toimia itsenäisesti 
vapaa-ajalla – eli saada omaa ”liiketoimintaa”

• Olet halukas sijoittamaan vapaa-aikaasi POMPdeLUXiin
• Sinulla on käytössäsi kannettava tietokone sekä auto
 

MIKSI SINUN PITÄISI HAKEA?  
• Saat kiehtovan tehtävän POMPdeLUXin lähettiläänä
• Saat mahdollisuuden tulla osaksi tunnettua yritystä, joka 

myy laatutuotteita. 
• POMPdeLUX antaa käyttöösi malliston, rekvisiitat sekä 

kaiken markkinointimateriaalin veloituksetta
• Saat Shopping Advisorin tehtävääsi varten perusteellista 

tietoa myyntitiimiltämme, joten olet valmiina, kun kausi 
alkaa.

• Sinut kutsutaan ennen kunkin malliston julkaisua KICK 
OFF -viikonlopputapaamiseen. Saat silloin ainutlaatuisen 
mahdollisuuden tutustua uuteen ihanaan mallistoon ennen 
kaikkia muita, osallistua workshopeihin ja luonnollisesti 
myös myyntikoulutusta. 

• Sinusta tulee osa sitoutuneiden Shopping Advisoreiden 
tiimiä.

• Saat oman tuloksesi perusteella / provisiopohjalta 
lisätuloja + mahdollisuuden bonukseen

• Saat hyvän alennuksen ostoksista omille lapsillesi.
• Saat paljon mukavia kokemuksia 

ONKO TÄMÄ SINUN JUTTUSI? 
Jos sinusta tuntuu, että sovit profiiliin, haluaisimme kuulla  
sinusta. Lähetä meille kuvallinen hakemuksesi hakulomakke-
emme kautta ja kerro meille, miksi juuri sinun pitäisi olla uusi 
POMPdeLUX Shopping Advisorimme.

VOIT HAKEA TÄÄLLÄ.
Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Sales Coordinator
Niina Korhoseen numeroon +358 (0) 9-34871060 tai lähettää
sähköpostia osoitteeseen jobfi@pompdelux.com.

www.pompdelux.fi


