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NOW

APPLY 
NOW

SOLLICITEER HIER.
Heb je nog vragen, neem dan telefonisch contact  
op met onze salesverantwoordelijke Niina Korhonen  
op tel. +31 (0) 85 3001101 of stuur een e-mail naar  
jobnl@pompdelux.com

WIE ZIJN WIJ?
• Een 12 jaar bestaand bedrijf dat gevestigd is in de Deense 

stad Århus.
• We ontwerpen Deense kwaliteitskleding voor kinderen, 

zowel voor jongens als meisjes van maat 62 t/m 170.
• Onze kleding wordt door onze eigen designers ontworpen 

aan de hand van ons mix-en-match concept. De kleding is 
hoogwaardig en betaalbaar. 

• MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is 
voor ons belangrijk, je kunt er meer over lezen op onze 
website. 

• Veel van onze artikelen zijn GOTS- (Organic)  
& OEKO-TEX-gecertificeerd.

WAT DOET EEN SHOPPING ADVISOR?
• Een POMPdeLUX Shopping Advisor organiseert Social 

Shopping evenementen, die jij zelf boekt en waar je de 
kinderkledingcollectie van POMPdeLUX verkoopt.

• Je werkt op basis van commissie: jouw inzet bepaalt 
hoeveel je verdient. 

• Je vindt gastvrouwen voor je evenementen in je eigen 
netwerk. Je kunt ook zelf een Open Huis organiseren.

• Het verkoopseizoen duurt ongeveer 9 weken en de eer-
ste 3 weken zijn druk, wanneer je overdag of ’s avonds 
vrijwel dagelijks events organiseert.

• Je promoot je eigen “zaak”, dus je promoot jezelf en 
POMPdeLUX om nieuwe gastvrouwen en klanten te 
werven.

WIE BEN JIJ?
• Kindermode is je passie en je bezorgt je klanten een su-

pergoed en inspirerend evenement.
• Je weet te enthousiasmeren en verkopen. 
• Je bent ondernemend en vrolijk en werkt doelgericht met 

de dingen waar je je mee bezighoudt.

• Je vindt het leuk om in je vrije tijd ZZP’er te zijn en je 
eigen ”zaak” te hebben.

• Je bent bereid om je vrije tijd in POMPdeLUX te steken.
• Je hebt een auto en een laptop tot je beschikking. 

WAAROM SOLLICITEREN? 
• Je krijgt een leuke rol waarbij je POMPdeLUX ambassa-

deur wordt.
• Je gaat deel uitmaken van een erkend bedrijf dat  

kwaliteitsproducten verkoopt. 
• POMPdeLUX stelt gratis een collectie, verkoopattributen 

en marketingmateriaal tot je beschikking.
• Je krijgt een zorgvuldige introductie van ons salesteam 

over de rol van Shoppping Advisor, zodat je er klaar voor 
bent als het seizoen begint.

• Je wordt vóór de release van elke collectie in een week-
end uitgenodigd voor een KICK OFF-bijeenkomst. Hier 
heb je de kans om als eerste onze mooie, nieuwe  
collectie te zien, je kunt meedoen aan workshops en je 
krijgt een salestraining.

• Je gaat deel uitmaken van een team van enthousiaste 
Shopping Advisors.

• Je krijgt een extra inkomen gebaseerd op je eigen inzet / 
op basis van commissie + mogelijk een bonus.

• Je krijgt een interessante korting op kleding voor je eigen 
kind(eren).

• Je doet een heleboel leuke ervaringen op. 

HERKEN JE JEZELF? 
Als jij denkt de juiste persoon te zijn, dan horen we graag van 
je. Stuur je sollicitatie met foto met behulp van ons sollicitatie- 
formulier en vertel ons waarom jij onze nieuwe POMPdeLUX 
Shopping Advisor moet worden.


