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Vacature: Supply Chain Manager 
Radac BV, Delft (36 - 40 uur) !!
Als Supply Chain Manager ga je aan de slag in een innovatief, dynamisch en groeiend bedrijf. Jij 
bent in onze compacte organisatie dan ook verantwoordelijk voor de gehele keten van leverancier 
tot aan de klant! Denk daarbij aan de planning en organisatie van de assemblage en de 
kwaliteitscontrole. Maar tevens aan het voorraadbeheer, inkoop en levering van alle producten. 
Een enkele keer zelf de soldeerbout pakken schuw je niet. Jouw enthousiasme en ondernemende 
hands-on-mentaliteit, zorgen ervoor dat het jou lukt om samen met collega's een voorwaartse 
beweging te maken in deze dynamische omgeving. Het wordt uiteindelijk jouw 
verantwoordelijkheid om elke Wave Radar, met vaste hoge kwaliteit, op tijd aan de klant te leveren. 
Een uitdaging met grote diversiteit dus! !
Werkzaamheden: 
- Inkoop van alle komponenten 
- Relatiebeheer met onze leveranciers 
- Coördineren, plannen en optimaliseren van de dagelijkse werkzaamheden 
- Aansturen van een klein team van part-time medewerkers 
- Verantwoordelijk voor organiseren en stroomlijnen van alle operationele processen 
- Garanderen van continue, hoge kwaliteit van de producten 
- Uitvoeren en optimaliseren van de kwaliteitscontrole !
Functie eisen: 
- Je hebt een afgeronde opleiding HBO in een relevante technische richting 
- Je hebt minimaal enkele jaren relevante ervaring 
- Je werkt gestructureerd en secuur 
- Je bent proactief, oplossingsgericht, zelfstandig en je denkt in mogelijkheden 
- Je hebt praktijkervaring met continu-verbeter programma's (Lean, 6Sigma, ISO9001) 
- Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal 
- Je bent communicatief, energiek en niet snel tevreden 
- Kennis van offshore en/of oceanografie is een pre !
Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een dynamische werkomgeving met een innovatief 
karakter en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Salarisindicatie, afhankelijk van kennis en 
ervaring, € 2.200 – € 3.300. !
Radac is specialist op het gebied van het meten van golven op zee. Met haar passie voor techniek 
combineert Radac een zeer nauwkeurige radartechniek met de ruige offshore omstandigheden. Al 
sinds 1996 ontwikkelt dit familiebedrijf high tech meetapparatuur en is daarmee internationaal 
toonaangevend in de offshore branche. Een zeer dynamische markt waarbij innovatie en 
samenwerking met de klant voorop staan. !
Heb je interesse in deze functie en in ons bedrijf? 
Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met CV voor 24 Augustus 2020! Stuur deze naar 
rolf@radac.nl. !!
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