
 
 

 
VACATURE: Allround Onthaalbediende 

 
Radiant Color is een scheikundig bedrijf in Houthalen dat behoort tot de Amerikaanse multinationale 
groep RPM Inc. Als Limburgse producent speelt Radiant Color een internationale toonaangevende rol 
in de ontwikkeling, productie en verkoop van fluorescerende pigmenten die wereldwijd worden 
gebruikt in de productie van o.a. veiligheidskleding, inkten, coatings, kunststoffen en cosmetische 
toepassingen. Maar liefst 96% van de producten wordt geëxporteerd naar ruim 60 landen.  Het 
merendeel komt terecht in de Europese Unie en één vijfde is bestemd voor het Verre Oosten. In 
Houthalen stelt het bedrijf 85 mensen te werk en realiseert een jaarlijkse omzet van 20,3 miljoen 
euro met constante focus op groei. Deze dynamiek wordt ondersteund door continu te investeren in 
onze medewerkers. 
Wij zoeken momenteel een gekwalificeerde en gemotiveerde 
 

ALLROUND ONTHAALBEDIENDE 
 

Je zorgt voltijds voor het onthaal (telefonisch en fysieke ontvangst bezoekers) en geeft aanvullend 
een allround ondersteuning voor uitvoerende wederkerende taken binnen de onderneming, zowel 
administratief als uitvoerend niet-administratief. 
Administratieve taken zijn o.a. beheer vergaderzalen, klasseren, sorteren en vernietigen van 
documenten… 
Niet administratieve taken zijn o.a. de ontvangst/verdeling van pakjes, cafetariataken, algemene 
voorzieningen… 
 
Wij zoeken een snel inzetbare multi-tasker die kwaliteit vooropstelt met volgend profiel: 

 Middelbaar Diploma aangevuld met minstens 3 jaren ervaring in onthaal en administratie.  

 Nauwkeurig in algemene administratie. 

 Basis PC-kennis met goede kennis van Microsoft Office. 

 Prima beheersing Nederlands en Engels (basiskennis Frans en/of Duits zijn een pluspunt). 

 Stressbestendige multi-tasker. 

 Enthousiaste initiatiefnemer met een hands-on-mentaliteit. 

 Vermogen om zowel zelfstandig als team-ondersteunend te werken. 

 Positieve zin voor orde, netheid, veiligheid en milieu. 
 

Waarom zou jij voor Radiant Color kiezen? 
Radiant Color behoort tot een grote chemische groep met een degelijke financiële structuur. Als  
mensgerichte organisatie hebben wij een open en joviale cultuur. 
Wij investeren graag in gemotiveerde mensen die een reële impact hebben op het succes van de 
onderneming. 
Indien deze job je kan boeien en je loyaal, energiek, enthousiast en flexibel bent, moet je zeker voor 
deze functie solliciteren! 
Je mag een competitief salaris verwachten aangevuld met bijkomende voordelen met onder andere 
maaltijdcheques. 


