
VILL DU VARA EN DEL AV POMPdeLUX?
Har du stor passion för barnmode och vill du bli ambassadör för  

Danmarks ledande barnklädesmärke inom Social Shopping?  

Då kanske du är POMPdeLUXs blivande Shopping Advisor.

VILKA ÄR VI?
• Vi är ett solitt, 10 år gammalt företag beläget i Århus.
• Vi tillverkar danskdesignade kvalitetsbarnkläder – till både 

killar och tjejer – från storlek 62 cm till 170 cm.
• Våra kläder är ritade från grunden av våra egna designers 

enligt ”mixa och matcha”-konceptet. Vi värdesätter hög 
kvalitet till bra priser. 

• CSR (företagets sociala ansvar) är mycket viktigt för oss, 
och du kan läsa mer om detta på vår hemsida. 

• Många av våra produkter är GOTS- (ekologiska)  
och OEKO-TEX-certifierade.

VAD GÖR EN SHOPPING ADVISOR?
• Som POMPdeLUX Shopping Advisor, håller du Social 

Shopping-arrangemang som du själv bokar in och där du 
säljer POMPdeLUXs barnkollektion.

• Du får ersättning i form av provision – det är din egen 
insats som avgör hur mycket du tjänar. 

• Värdinnor till dina evenemang hittar du genom ditt 
nätverk. Du håller också öppet hus-arrangemang.

• Försäljningssäsongen är ca nio veckor och de första tre 
veckorna är du mycket upptagen med dagliga evenemang 
under dag- eller kvällstid, öppet hus och andra  
säljfrämjande åtgärder.

• Du marknadsför ditt eget ”företag” – du gör alltså reklam 
för dig själv och POMPdeLUX för att få nya värdinnor och 
kunder.

VEM ÄR DU?
• Du har passion för barnmode och kan ge dina kunder en 

härlig och inspirerande upplevelse.
• Du kan inspirera och sälja. 
• Du är initiativrik, lösningsorienterad, positiv och arbetar 

målinriktat med de saker du engagerar dig i.
• Du ser möjligheter med att bli självständig på din fritid  

– alltså ha ditt eget ”företag”.
• Du är villig att investera din fritid i POMPdeLUX.
• Du har tillgång till bil och en bärbar dator eller surfplatta.  

VARFÖR SKA DU ANSÖKA? 
• Du får en spännande roll som ambassadör för  

POMPdeLUX.
• Du får möjlighet att bli en del av ett välrenommerat  

företag som säljer kvalitetsprodukter. 
• POMPdeLUX ställer kostnadsfritt kollektion, säljhjälpmedel 

och marknadsföringsmaterial till ditt förfogande.
• Du får en grundlig introduktion av vårt säljteam om din roll 

som Shopping Advisor så att du är beredd när säsongen 
startar.

• Före varje kollektionssläpp blir du inbjuden till ett KICK-
OFF-helgmöte. Här får du en unik möjlighet att se den 
nya läckra kollektionen före alla andra, du får delta i 
workshops och värdefull säljträning. 

• Du blir en del av ett team av engagerade Shopping  
Advisors.

• Du får en extra provisionsbaserad inkomst utifrån din  
egen insats + möjlighet till bonus.

• Du får en mycket fördelaktigt rabatt på inköp till  
dina egna barn.

• Du får en mängd roliga och härliga upplevelser. 

ÄR DET DU?
Om du tror att du är rätt person ser vi fram emot att höra av 
dig. Skicka oss din ansökan med bild via ansökningsformuläret 
och berätta varför just du bör bli vår nya POMPdeLUX  
Shopping Advisor.

DU KAN ANSÖKA HÄR.
Om du har frågor eller annat är du välkommen att kontakta 
Sales Coordinator Rikke Pedersen på tel. +45 87 36 13 21  
eller skicka e-post till jobse@pompdelux.com

www.pompdelux.se


