
VILKA ÄR VI?
• Vi är ett företag med 12-års erfarenhet beläget i Århus
• Vi gör danskdesignade kvalitets barnkläder,  

designade efter ”mix and match” -konceptet.
• Vi gör kläder till både tjejer och pojkar 

Tjejer från storlek 62 till 170 
Pojkar från storlek 62 till 164

• CSR (företagens sociala ansvar) är mycket viktigt för oss.
• Väldigt många av våra varor GOTS (ekologiskt)  

och OEKO-TEX certifierade.

VAD GÖR EN KONSULT?
• Säljer POMPdeLUX barnkläderskollektionen på  

Home Shopping-evenemang, som du bokar själv.
• Via ditt nätverk hittar du värdinnor för dina evenemang.
• Försäljningsperioden är ca. 8 veckor och de första 3 veckor-

na är förväntningarna på att du har dagliga evenemang höga.
• Konsulten står själv för marknadsföringen av sin ”verksamhet” 

för att nå största möjliga framgång.

VEM ÄR DU?
• Du har en passion för barn mode.
• Du kan inspirera, sälja och ge dina kunder en bra upplevelse.
• Du är initiativtagande och lösningsorienterad.
• Du jobbar målmedvetet med de saker du engagerar dig i.
• Du ser möjligheter att sälja för din egen del på fritiden  

– att bli ”egenföretagare”.
• Du är villig att investera din fritid i POMPdeLUX.
• Du har en bil samt en bärbar dator/ Ipad tillgänglig.

VARFÖR SKA DU SÖKA?
• Du kommer att bli en del av ett välkänt företag.
• POMPdeLUX levererar kollektion, rekvisita  

och marknadsföringsmaterial utan kostnad.
• Två gånger om året hålls ett kick-off-möte där du förväntas 

delta. Här får du en grundlig introduktion, se kollektionen,  
gå på workshops samt få försäljningsträning.

• Du blir en del av ett team dedikerade POMPdeLUX-konsul-
ter

• Du får en extra inkomst baserad på din egna satsning-/ 
provisionsbaserat samt bonus möjligheter.

• Du får många roliga och härliga upplevelser.
• Du har ett säljteam som sitter på kontoret  

i Århus som backar upp dig.  

ÄR DET HÄR DU?
• Om du har rätt profil ser vi fram emot att höra från dig.  

Skicka din ansökan med bild via ansökningsformuläret.

VILL DU SÄLJA  

POMPDELUX BARNKLÄDER 

 PÅ DIN FRITID?

ÄLSKAR DU BARNMODE OCH DRÖMMER OM ATT HA ETT EGET LITET FÖRETAG? 

Nu har du möjlighet att bli en del av POMPdeLUX fantastiska team av fritidskonsulenter.

DU KAN 
ANSÖKA HÄR

Om du har frågor eller  
funderingar är du välkommen  

att kontakta oss på  
tel. +45 87 36 13 21 

eller skicka e-post till 
 jobse@pompdelux.com


