
HVEM ER VI?
• Vi er en solid 12 år gammel virksomhed beliggende i Aarhus.

• Vi laver dansk designet kvalitetsbørnetøj, designet fra bunden 

efter ”mix og match” konceptet.

• Vi laver tøj til både piger og drenge  

Piger fra str. 62 cm til 170 cm

• Dreng fra str. 62 cm til 164 cm

• CSR (virksomhedens sociale ansvar) er meget vigtig for os.

• Rigtig mange af vores varer er GOTS (organic)  

og OEKO-TEX certificeret.

HVAD LAVER EN KONSULENT?
• Sælger POMPdeLUX børnetøjskollektionen på  

Home Shopping arrangementer, som du selv booker.

• Gennem dit netværk, finder du værtinder til dine events.

• Salgssæsonen er ca. 8 uger og de første 3 uger er meget 

travle med forventning om daglige arrangementer.

• Konsulenten står selv for at markedsføre sin ”forretning”  

for at opnå størst mulig succes.

HVEM ER DU?
• Du har passion for børnemode.

• Du kan inspirere, sælge og give dine kunder en god oplevelse.

• Du er initiativrig og løsningsorienteret.

• Du arbejder målrettet med de ting, du engagerer dig i.

• Du ser muligheder i, at blive selvstændig på fritidsbasis  

- få din egen ”forretning”.

• Du er villig til, at investere din fritid i POMPdeLUX.

• Du har bil samt bærbar PC til rådighed.

HVORFOR SKAL DU SØGE?
• Du får mulighed for at blive en del  

af en anerkendt virksomhed.

• POMPdeLUX stiller kollektion, rekvisitter og  

marketingsmateriale til rådighed helt uden beregning.

• 2 gange årligt afholdes et kick off weekendmøde,  

hvor det forventes at du deltager. Her får du en grundig 

introduktion, ser kollektionen, deltager i workshops og får 

salgstræning.

• Du bliver en del af et team af engagerede  

POMPdeLUX konsulenter.

• Du får en ekstra indtægt baseret på egen indsats/ 

provisionsbaseret + mulighed for bonus.

• Du får en masse sjove og skønne oplevelser.

• Du har et salgsteam siddende i Aarhus som backup.

ER DETTE DIG?
• Har du den rette profil, glæder vi os til at høre fra dig.  

Send din ansøgning med billede via ansøgningsformularen.

Så har du nu muligheden for, at blive en del af vores fantastiske team af fritidskonsulenter hos POMPdeLUX.

HAR DU LYST TIL  

AT SÆLGE BØRNETØJ  

I DIN FRITID?

ELSKER DU BØRNEMODE, OG DRØMMER DU OM AT FÅ DIN EGEN LILLE FORRETNINGEN? 

DU KAN 
ANSØGE HER

Hvis du har spørgsmål eller  
andet er du velkommen til at 

kontakte os på tlf. 87 36 13 21  
eller sende en mail til  

jobdk@pompdelux.com


