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Kan du lide at lege? Elsker du børn? Vil du være med til at give børn den bedste motoriske start på livet? 
Og kan du sælge kvalitetsprodukter til børn? Så er du måske en af vores nye Elefantførere.

bObles Tumletid er en populær motorikevent, som vi afholder 
sammen med vores forhandlere landet over, og typisk deltager 
8-12 mødre/fædre sammen med deres babyer. Din opgave som 
Elefantfører bliver at formidle alt om bObles-universet, vores 
motorisk udviklende tumlemøbler samt vigtigheden af barnets 
motoriske udvikling og sociale kompetencer i fht. mod, 
nysgerrighed, selvværd og lysten til at lære. 
Du instruerer både forhandlere og forældre i sjove og udviklende 
øvelser med bObles.

Tumletid er sjovt for børnene, forældrene – og for dig. Det giver 
dig en mulighed for på en afslappet legende måde at kunne 
fortælle om Tumlemøblernes funktion og hjælpe forældrene til at 
udvælge de rette bObles-produkter i butikken.

Hvad tilbyder vi dig?
• Træning i Tumletid og bObles produkter
• Et inspirerende studiejob i krydsfeltet mellem    
   undervisning og salg 
• At repræsentere et anerkendt dansk designbrand med   
   en stærk mission 
• Selvstændigt job i hverdagene mellem 8-14 – du er med   
   til at tilrettelægge din kalender
• 1 - 6 Tumletids dage om måneden 
• Tumlebil der indeholder alt til afholdelse af Tumletid 

Hvem er du?
Som person kan du lide at være på, formidle og sælge. Du elsker 
at være sammen med børn og hjælpe dem til at udvikle sig. 
Vi forestiller og, at du er studerende inden for 'krop og 
bevægelse,' måske læser du idræt eller fysioterapi eller tilsvarende.
Derudover er du:
• Udadvendt – og elsker at være på
• Organiseret, struktureret og ansvarsbevidst
• Præsentabel, smilende og glad person
• Kan stå inden for bObles
• Har basis kendskab til IT
• Har kørekort

Send din motiverede ansøgning og cv til jeanett@bobles.dk og 
fortæl hvorfor du er den perfekte bObles Elefantfører – du må 
meget gerne vedlægge en kort præsentationsvideo af dig selv. 

Ansøgningsfrist: Vi vil gerne høre fra dig hurtigt – og senest 1. april 
Bemærk, at vi kalder til samtale og ansætter løbende. Vi skal 
bruge efantfører til Østdanmark og Vestdanmark.

Om bObles
bObles er et dansk designbrand, der kom til verden i 2006 med en mission om at give barnet den bedste start i livet. Vores  unikke 
tumlemøbler er designet til at stimulere barnets motorik, bevægelse og kreativitet. Vi er et brand med en stor passion, og vores produkter fås i 
Danmark, på udvalgte eksportmarkeder og på eget website.  

Vi holder til på Amager i det kreative Kløverbyen, og virksomheden består af omkring 15 passionerede medarbejdere.
Se mere på www.bobles.dk


