Chillste baantje ooit: €500 om dagje op de
bank te hangen
Het klinkt te mooi om waar te zijn: een middag op de bank liggen, tv kijken en €500 verdienen.
Toch is dit precies de vacature die onderbroekenbedrijf Pockies aanbiedt. “We doen onderzoek
naar bankhangcultuur en zoeken een expert,” vertelt Pockies oprichter Michiel Dicker
Image
not found
or typeooit:
unknown
Chillste
baantje
€500

om dagje op de bank te hangen
Niet gemotiveerd en geen teamspeler
De vacature, die vanaf vandaag online staat op de website van het merk, vraagt om een
sollicitant die ‘geen initiatief neemt,’ ‘tot wel 10 keer kan snoozen’ en ‘ervaring heeft met het
dragen van boxers’. Andere capaciteiten die je als kandidaat nodig hebt? In staat zijn een
middag op je bank te hangen in de onderbroeken van het bedrijf. “Ons hele bedrijf draait om
bankhangen, dus we zijn erg geïnteresseerd hoe onze doelgroep onze producten ervaart,”
zegt Dicker. “Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat extreem lui is, dat levert meestal
de beste resultaten op.” Om kans te maken op de baan die je een korte motivatie in te
leveren waarom je niet gemotiveerd bent.

Enquête
De gelukkige persoon die de baan krijgt moet aan het eind van de dag een enquête invullen.
“Op deze manier krijgen we eerstehands info hoe we ons product moeten verbeteren,” zegt
Dicker. Naast de enquête hoeft de proefpersoon niet veel te doen. “Gewoon relaxt liggen, je
favoriete show krijgen en blijven ademen,” is het devies van Dicker. Als je denkt dat je het in
je hebt kan je je nog tot 25 november aanmelden. Degene die de baan krijgt wordt op 1
december bekend gemaakt door het merk.

Vacaturepagina: https://nl.pockies.com/pages/boxershort-tester-2020

Over Pockies
Pockies begon in 2015 als een grap onder drie studenten. Een van de huidige eigenaren
(Michiel Dicker) lag in een ‘normale’ boxershort op de bank. Toen hij nergens zijn telefoon
kwijt kon vroeg hij zich hardop af: “Waarom hebben boxershorts geen zakken?” De andere
twee eigenaren (Karel Bosman en Rob ten Hoove) zagen wel iets in het idee en het bedrijfje
was geboren.
Volledige persbericht
Bekijk het volledige persbericht inclusief meer foto's en video's in onze Newsroom.
Je kan hier ook alle voorgaande persberichten

inzien.
Contact informatie
Naam: Michiel Dicker
E-mail: michiel@pockies.com
Telefoon: 06-21715581
Video
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