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Functieprofiel 
 
 

Functietitel: Key Account Manager 

Afdeling: National Retail 

Rapporteert aan: Manager National Retail 

Locatie: Amsterdam 

 
 
 

Wie we zoeken: 

 
Als onderdeel van een internationale organisatie biedt Lebara Nederland consumenten via 
verschillende verkoopkanalen mobiele telecomdiensten aan. Wij zijn al jaren de grootste prepaid 
provider van Nederland en sinds 2018 groeien we ook ongelooflijk hard in de sim only markt. En 
we zijn nog maar net begonnen! Om onze groeiambities te realiseren, breiden we het Retail team 
uit met een Key Account Manager.  
 
Wij zijn daarom op zoek naar jou, een gedreven en enthousiaste collega die weet wat ervoor 
nodig is om door een duidelijke strategie en een nauwe samenwerking met onze retail partners 
een maximale groei te realiseren binnen de prepaid en sim only telecommarkt. Wij zijn erg 
benieuwd welke sales - & marketingmiddelen jij optimaal inzet om dit te bereiken! Hoe denk jij de 
consument, retailer en Lebara optimaal met elkaar te verbinden?  
 
Word jij enthousiast van bovenstaande? Lees dan snel verder! 
 

Wat we vragen: 

 
We zijn altijd op zoek naar mensen die bovengemiddeld presteren en sterke teamspelers zijn. Wij 
zijn trots op het feit dat we makers zijn en gewoon doen. We geven nooit op en doen er alles aan 
om een betere toekomst te bouwen voor al onze klanten.  
 
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

• Onderhouden van de relaties bij bestaande retail accounts 

• Analyseren en bijsturen van de performance van deze accounts 

• Accurate rapportages verzorgen van behaalde resultaten 

• Bedenken en uitwerken van zowel korte- als lange termijn groeiplannen 

• Voldoen aan salesresultaten door het behalen van de gestelde targets 
 
Wie ben jij? 

• Je hebt ervaring in het via partners verkopen van telecom 
abonnementen in de consumentenmarkt 

• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare commerciële ervaring als key 
Account Manager van één of meer retail hoofdkantoren in electronica 
en/of telecom. Heb je ‘aan de andere kant van de tafel’ gezeten, 
bijvoorbeeld als Category Manager in telecom dan zien we je zeker ook 
als een kanshebber… 
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• Je hebt HBO werk- en denkniveau 

• Je werkt accuraat, gestructureerd en je bent resultaatgericht 

• Je bent een doorzetter met natuurlijk overwicht en goede 
onderhandelingsvaardigheden, die beschikt over ‘flair’ en ‘de 
gunfactor’ 

• Je bent in staat om hoofd- van bijzaken te onderscheiden 

• Je bent een echte teamplayer. Je springt in waar het nodig is, past je 
aan en draagt bij aan een goede sfeer 

• Je kunt prioriteiten stellen en bent je bewust van je 
verantwoordelijkheid 

• Je bent creatief, oplossingsgericht en beschikt over relativeringsvermogen 

• Je beschikt over een geldig rijbewijs B en Excel kent weinig geheimen voor jou 
 

Wat we bieden: 

 
Een uitdagende en dynamische rol in een internationale organisatie die continue in beweging is. 
Je werkt in en met een gemotiveerd team, in een open en ambitieuze cultuur met korte lijnen en 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  
 
Verder bieden we: 

• Een fulltime functie  

• Goede werkomstandigheden en een marktconform salaris  

• Een leaseauto 

• Pensioen  

• Een zéér aantrekkelijke bonusregeling 

• Een mobiele telefoon met abonnement en een laptop  

• 24 vakantiedagen per kalenderjaar + een extra vrije dag per kwartaal bij geen ziekteverzuim 

• Last but not least: goede koffie/ thee, heerlijk eten en te gekke collega's 
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