
 
 
 

 
 

 

eCommerce Internship | Lebara NL 
 
Omschrijving  
Bij Lebara Nederland zijn we op zoek naar een gemotiveerde en getalenteerde eCommerce stagiaire! 
Je krijgt de kans om veel kennis en ervaring op te doen binnen het gebied van eCommerce, User 
Experience (UX), CRO, SEO en SEA. Tijdens je stage bij Lebara krijg je de kans om jouw talent verder te 
ontwikkelen.  
 
Je bent verantwoordelijk voor:  

● Datagedreven Persona’s  ontwikkelen voor Prepaid, Sim Only en Pre2Post (Lebara Prepaid 
klanten die overstappen naar Sim Only) en deze aan de hand van experimenten te valideren 
en te optimalizeren.  

● Het opzetten van User testing binnen Lebara. Je bent verantwoordelijk voor het gehele user 
testing proces, de analyse van de uitkomsten en het doorvoeren van deze uitkomsten.   
 

Wat ga je nog meer doen?  
Met de inzichten uit het user testing en de persona’s  ga je het team helpen de customer journey’s te 
optimaliseren. Denk hierbij aan het maken/optimaliseren van landingspagina’s en copy. Ook duik je in 
de data van Google Analytics om je optimalisaties te verfirieren en datagedreven verbeteringen te 
vinden.  Daarnaast werk je mee met alle domeinen (Prepaid, Pre2Post en Sim Only) en zul je daarom 
brede kennis opdoen en met verschillende tools leren werken.  
 
Wij zijn op zoek naar jou, omdat je 

• Binnen een kort tijdbestek veel wilt leren en een impact wilt maken 
• Affiniteit hebt met data analyse, eCommerce en/of growth hacking 
• Je bent 3e of 4e jaars HBO/WO student 
• Je bent leergierig, meedenkend en zelfstandig 
• Je kunt werken met deadlines en samenwerken in teamverband 
• Een proactieve houding en verantwoordelijkheidsgevoel hebt (voor kwaliteit en detail) 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 
Wat wij jou te bieden hebben... 

● Toegang tot online trainingen van ConversionXL 
● Leren omgaan met tools zoals:  

o Hotjar 
o SEMrush 
o Google Analytics 
o Google Tag Manager 
o CMS systeem 
o Google Optimize (A/B testen) 

● Lekkere koffie en verse muntthee in de middag 
● Een potje tafeltennis 
● Goede sfeer!  

 
Hoe ziet je werkdag er ongeveer uit? 
Je komt 08:45 op kantoor en na een kleine check in de mailbox begin je de dagelijks stand-up met 
Jesse, Olivier, Jeff en Jasmijn. Wat zijn de belangrijkste taken die je gaat oppakken, heb je nog hulp 
van iemand nodig en wacht je nog op iets? Je kijkt in onze user feedback tool Hotjar, en je ziet dat er 
de laatste twee dagen veel opmerkingen terug komen over de onduidelijkheid van de verschillende 
prijzen voor de nationale en internationale abonnementen. Hoe komt dit? Daarna bekijk je de 
recordings en zie je dat het uitleg component niet goed verschijnt voor mobiele gebruikers. Dit moet 



 
 
 

 
 

 

snel worden aangepast, je communiceert dit binnen het team en laat weten dat je dit de dag erna al 
wilt aanpassen. 
Het is 12 uur en tijd voor de lunch – een wandeling naar de supermarkt bij het dichtbijzijnde 
winkelcentrum. Je komt terug, en we hebben een Growth Meeting waar we uitgevoerde 
experimenten analyseren, nieuwe ideeën introduceren en nieuwe ideeën ranken om uit te voeren. De 
experimenten met de hoogste score gaan we de komende twee weken uitvoeren. Hierna is het wel 
weer tijd voor een potje tafel tennis, want die after lunch dip hakt er nu toch wel in. In de middag sluit 
je aan bij de Pre2Post meeting, waarbij we samen met BI en Marketing kijken naar hoe we persona’s 
meer datagedreven kunnen maken. Aan het einde van de meeting verdelen we de actiepunten en je 
sluit de dag af met het uitwerken van je actiepunten. Heb je nog tijd over? Dan duik je nog even in een 
Google Analytics training van ConversionXL om je skills nog wat omhoog te krikken.   
 
Ben je enthousiast? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en vind je het leuk om op onze eCommerce afdeling een 
meewerkstage te volgen? Stuur dan je motivatie inclusief cv naar: hrnl@lebara.com. 
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