VACATURE: Customer Service Officer
Radiant Color is een scheikundig bedrijf in Houthalen dat behoort tot de Amerikaanse multinationale
groep RPM Inc. Radiant Color is pionier én marktleider in de ontwikkeling, productie, marketing en
verkoop van fluorescerende pigmenten voor o.a. de inkt-, kunststof-, verf- en cosmetische industrie.
Maar liefst 96% van de producten vindt een wereldwijde bestemming. Het bedrijf stelt 70 mensen te
werk in Houthalen en realiseert een jaaromzet van circa 20 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
CUSTOMER SERVICE OFFICER
Je geeft ondersteuning aan de Sales afdeling door invulling van algemene administratieve salesverwante taken waarbij jouw sterkte en specialisatie ligt in de logistieke stroom. De Customer Service
Officer zorgt voor de export-documenten (alle vrachten inclusief zeevracht en luchtvracht).
Snel inzetbare denker-doener die de klant hoog in het vaandel draagt en voldoet aan:
 Bachelor Bedrijfsmanagement specialisatie Logistiek (of gelijkgesteld door ervaring).
 Logistieke ervaring is een must.
 Commerciële feeling.
 Algemene PC-kennis met goede kennis van Microsoft Office.
 Perfecte beheersing Nederlands aangevuld met prima beheersing Engels, Frans en Duits.
 Teamplayer die ook zelfstandig kan werken met oog voor nauwkeurigheid.
 Positieve zin voor orde, netheid, veiligheid en milieu.
Waarom wil jij voor Radiant Color kiezen?
Radiant Color behoort tot een grote chemische groep met een degelijke financiële structuur die
gefocust is op groei. Het is een mensgerichte organisatie met een open en joviale cultuur.
Wij investeren graag in gemotiveerde mensen die een reële impact hebben op het succes van de
onderneming.
Indien je gebeten bent door Sales en logistiek en daarnaast ook nog eens loyaal, energiek,
enthousiast en flexibel bent, dan moet je zeker voor deze functie solliciteren!
Je mag een competitief salaris verwachten aangevuld met bijkomende voordelen met onder andere
maaltijdcheques, verzekeringen en een bonusregeling.

