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Functieprofiel 
 
 

Functietitel: Regio Account Manager Retail (Noord NL) 

Afdeling: National Retail 

Rapporteert aan: Senior Key Account Manager 

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! 
 
Noord Nederland kent veel winkels die Telecom abonnementen verkopen zoals MediaMarkt, 
PhoneHouse, Optie1 en vele onafhankelijke ondernemers. 
Jij voelt je als Accountmanager Retail als een vis in het water bij deze verschillende winkels. 
Naast het managen en optimaliseren van bestaande Lebara klanten ben je ook bezig om je 
klantenbestand uit te breiden. 
Door jouw sterke commerciële achtergrond, flexibiliteit, creativiteit en motivatie zorg je ervoor 
dat Lebara in Noord Nederland een nog betere marktpositie krijgt! 
 
Zo ben jij niet te stoppen: 

• Je duikt met volle overtuiging op Leads vanuit de markt en je zoekt deze zelf ook pro-actief! 

• Je neemt zelf het initiatief voor het klantencontact, je belt, of gaat langs 

• Achterhalen en inventariseren van klantwensen is jou op het lijf geschreven 

• Gesprekken leg je vast in ons systeem 

• Je ‘leeft’ je vak: je weet wat de laatste marktontwikkelingen zijn en speelt daar op in!  

 

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.  
 
Wat vragen wij van je? 

• Locatie: woonachtig in of nabij Noord Nederland 

• Ervaring: 1-3 jaar ervaring in een sales- of retailomgeving 

• Pré: ervaring met de verkoop van telecom diensten  

• Opleiding: minimaal een afgeronde MBO opleiding 

• Dienstverband: fulltime, 40 uur 
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Wat we bieden: 

 
Je komt het National Retail regio team versterken. Je zal veel onderweg zijn. 
Hierdoor is jouw auto ook je kantoor. Bij deze functie hoort veel vrijheid om je eigen week in te 
vullen en zelfstandig te opereren. Jouw leidinggevende zal je wel regelmatig vragen naar je 
plannen en gaat hier met je over sparren. 
 
Je wordt door Lebara van alle gemakken voorzien: 

• Zakelijke auto voor woonwerk verkeer en je zakelijke kilometers 

• Smartphone en tablet 

• Marktconform vast salaris  

• Tot 60% extra salaris middels je maandelijkse bonus  

• Pensioen 

• 24 vakantiedagen per kalenderjaar + een extra vrije dag per kwartaal bij geen ziekteverzuim 
• De leukste collega’s! 
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