VACATURE: EH&S MANAGER
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 ons bedrijf 85 mensen te werk en realiseert een jaarlijkse omzet van 27 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 EH&S MANAGER.
Profielomschrijving
 Je hebt een master diploma in de Chemie of Elektromechanica aangevuld met diploma’s
Preventieadviseur Niveau 1 en Milieucoördinator Niveau A.
 Je bent geboeid door nationale en internationale wetgeving rond milieu, gezondheid en
veiligheid.
 Je hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een soortgelijke job.
 Je werkt methodisch en accuraat.
 Je bent een team player die initiatief durft te nemen maar ook zelfstandig kan werken.
 Je bent communicatief en vlot in het Nederlands en het Engels.
 Je beschikt over algemene PC-kennis met grondige kennis van MS Office.
Takenpakket:
 Zorgen voor het naleven van wettelijke vereisten inzake milieu, gezondheid en veiligheid.
 Bijdragen tot het verbeteren van werkprocessen.
 Het in stand houden van ISO-systemen.
 Opvolgen van nationale en internationale wetgeving rond productveiligheid.
 Acties ondernemen om te voldoen aan de wetgeving.
 Ondersteuning bieden bij klantencontacten waar nodig.
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 je gebeten bent door milieu, gezondheid en veiligheid en interesse hebt in een uitdagende
job, dan moet je zeker voor deze functie solliciteren!
Je mag een competitief salaris verwachten aangevuld met bijkomende voordelen zoals
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en een bonusplan. Al naargelang je
profiel kan dit (op termijn) aangevuld worden met een bedrijfswagen.
Interesse? Mail je motivatiebrief met CV naar peggy.boelanders@radiantcolor.be.

