
KEITÄ ME OLEMME?
• Olemme 12 vuotta vanha Aarhusissa sijaitseva yritys.
• Valmistamme laadukkaita lastenvaatteita, jotka on suunni-

teltu Tanskassa ”mix and match”-periaatteen pohjalta.
• Valmistamme vaatteita lapsille: 

Tytöille koosta 62 cm kokoon 170 cm 
Pojille koosta 62 cm kokoon 164 cm

• CSR (yrityksen yhteiskunnallinen vastuu) on meille  
hyvin tärkeää.

• Erittäin monet tuotteistamme ovat GOTS (luomu)- 
ja ÖKO-TEX-sertifioituja.

MITÄ TYÖ POMPdeLUX- 
EDUSTAJANA SISÄLTÄÄ?
• Järjestät Home Shopping-tilaisuuksia, joissa  

myyt POMPdeLUXin lastenvaattemallistoa.
• Verkostojesi kautta löydät emäntiä tilaisuuksiisi.
• Myyntisesonki kestää noin kahdeksan viikkoa, joista 

eteenkin ensimmäiset kolme ovat hyvin kiireisiä. Tavoi-
teena on, että tilaisuuksia on sesongin alkuviikkoina päi-
vittäin.

• Edustajana markkinoit itse liiketoimintaasi parhaan 
mahdollisen myynnin saavuttamiseksi.

KUKA SINÄ OLET?
• Olet innostunut lasten muodista.
• Osaat inspiroida, myydä ja tarjota asiakkaillesi hienon 

kokemuksen.
• Olet aloitteellinen ja ratkaisukeskeinen.
• Työskentelet tavoitteellisesti päämääriesi saavuttamiseksi.
• Näet itsesi työllistämisen vapaa-ajallasi mahdollisuutena  

– omana liiketoimintanasi.
• Olet valmis laittamaan vapaa-aikaasi työhön  

POMPdeLUXilla.
• Sinulla on käytössäsi auto ja kannettava tietokone.

MIKSI SINUN KANNATTAA HAKEA?
• Saat mahdollisuuden päästä osaksi tunnettua yritystä.
• POMPdeLUX antaa käyttöösi malliston, rekvisiitat sekä 

markkinointimateriaalin veloituksetta.
• Kaksi kertaa vuodessa järjestämme kaikille edustajille  

KICK OFF-tapahtuman, johon odotamme sinun  
osallistuvan. Tapahtumassa saat perusteellisen esittelyn 
yrityksestä, tutustut uuteen mallistoon, saat myyntikou-
lutusta ja mahdollisuuden osallistua workshoppeihin.

• Sinusta tulee osa sitoutuneiden  
POMPdeLUX-edustajien tiimiä.

• Saat lisätuloja oman tuloksesi perusteella/provisiopohjalta 
ja mahdollisuuden bonukseen.

• Saat hienoja kokemuksia.
• Sinulla on takanasi myyntitiimimme,  

joka tukee ja auttaa sinua työssäsi.

ONKO TÄMÄ SINUN JUTTUSI?
• Jos sovit profiiliin, haluaisimme mielellämme kuulla sinusta. 

Voit hakea täyttämällä hakemuslomakkeen, muista liittää 
mukaan kuvasi.

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä osaksi mahtavaa POMPdeLUX-edustajien tiimiämme.

HALUAISITKO MYYDÄ  
POMPDELUXIN  

LASTENVAATTEITA  
VAPAA-AJALLASI?

PIDÄTKÖ LASTEN MUODISTA JA HAAVEILETKO OMASTA PIENESTÄ YRITYKSESTÄ?

VOIT HAKEA  
TÄÄLLÄ.

Jos sinulla on kysyttävää,  
voit ottaa yhteyttä  
Sales Coordinator  

Enni Turtolaan numeroon  
+358 (0) 9-34871060  

tai lähettää sähköpostia 
osoitteeseen 

jobfi@pompdelux.com.


