
WIE ZIJN WIJ?
• Wij zijn een 12 jaar oud bedrijf uit het Deense Aarhus.
• Wij maken kinderkleding: 

Voor meisjes vanaf maat 62 tot en met 170 
En voor jongens vanaf maat 62 tot en met 164.

• Onze kleding wordt door onze eigen designers ontworpen 
aan de hand van ons mix-en-match concept.

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

• Onze kinderkleding is van hoge kwaliteit en veel van onze 
artikelen zijn GOTS (Organic) & OEKO-TEX gecertificeerd.

 
WAT DOE JIJ ALS POMPDELUX CONSULENT?
• Je verkoopt de POMPdeLUX kinderkledingcollectie op 

Home Shopping evenementen die jij zelf boekt. 
• Via jouw eigen netwerk vind je gastvrouwen voor  

jouw evenementen en bouwt zo jouw eigen netwerk  
van klanten op.

• Je adviseert klanten over de kleding aan de hand van ons 
unieke mix-en-match concept tijdens jouw evenementen 
en geeft tips over de styling. 

• Ons verkoopseizoen duurt ongeveer 8 weken, waarbij je 
vooral in de eerste drie weken het meeste te doen hebt; 
je hebt overdag of ’s avonds vrijwel dagelijks een event of 
Open Huis.

• Jij bent verantwoordelijk voor de marketing van jouw 
‘bedrijf’ om zo het grootst mogelijke succes te bereiken. 

WIE BEN JIJ?
• Je hebt passie voor kindermode.
• Je kunt inspireren, verkopen en je klanten een leuke avond 

laten beleven. 
• Je bent ondernemend en oplossingsgericht.
• Je werkt doelgericht aan de dingen waar jij je voor inzet.

• Je vindt het leuk om in je vrije tijd zelfstandig te werken 
en zo je eigen ‘bedrijf’ te hebben.

• Je bent bereid om in je vrije tijd in POMPdeLUX  
te investeren.

•  Je hebt beschikking over eigen een auto en een laptop.

WAAROM SOLLICITEREN?
• Je krijgt de kans om deel uit te maken.  

van een enthousiast POMPdeLUX verkoopteam.
• Je gaat deel uit maken van een bekende organisatie.
• Twee keer per jaar wordt er een KCIK-off weekend in 

Denemarken georganiseerd. Hier kom jij met je collega’s 
samen om de nieuwe collectie te bekijken en worden ver-
schillende workshops en verkooptrainingen aangeboden.

• POMPDELUX stelt geheel gratis een salescollectie, verko-
opattributen en marketingmateriaal tot jouw beschikking. 

• Je krijgt een extra inkomen gebaseerd op je eigen inzet/
op basis van commissie en je hebt de mogelijkheid van 
een bonus.

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

 
HERKEN JE JEZELF? 
• Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan nu jouw sollicitatie 

met foto’s via het sollicitatieformulier in.

Dan heb je nu de mogelijkheid om een deel van ons fantastische team met vrijetijdsconsulenten bij POMPdeLUX te worden.

LIJKT JOU HET LEUK OM IN  

JE VRIJE TIJD POMPDELUX 

 KLEDING TE VERKOPEN? 

HOU JE VAN KINDERMODE EN DROOM JE ERVAN OM JE EIGEN KLEINE ZAAK TE HEBBEN?

SOLLICITEER 
HIER

Heb je nog vragen, neem  
dan telefonisch contact  

op met onze  
salesverantwoordelijke  

Enni Turtolaan  
op tel. +31 (0) 85 3001101  

of stuur een e-mail naar  
jobnl@pompdelux.com


