
 
 

 
VACATURE: MAGAZIJNIER EP 

 
Radiant Color is een scheikundig bedrijf in Houthalen dat behoort tot de Amerikaanse multinationale 
groep RPM Inc. Wij zijn marktleider in de ontwikkeling en productie van fluorescerende pigmenten 
en harsen voor drukinkten, kunststoffen, verven, cosmetica... Meer dan 95% van de producten wordt 
geëxporteerd naar ruim 60 landen. In Houthalen stellen wij 85 mensen te werk en realiseren we een 
jaaromzet van circa 30 miljoen euro. Wij hebben een constante focus op groei en zoeken momenteel  
een loyale en gedreven 
 

MAGAZIJNIER 
 
Functie-inhoud:  
De tewerkstelling wordt voorzien voltijds als volgt: bij aanvang in dagdienst (8-16u03). 
Bereidheid is vereist om na verloop van tijd te werken in 2 ploegen hetzij afwisselend een week 6-14u03 en een 
week 10-18u03. 
  
Functie-omschrijving: 

- Stockeren en ompakken van goederen 
- Klaarmaken voor verzending van orders  
- Klaarmaken en verzenden van samples 
- Laden en lossen van vrachtwagens en tankwagens 
- Orderpicking 
- Bijhorende administratie 

 
Gewenst profiel: 
Min. 2 jaren ervaring in een soortgelijke job als magazijnier mét orderpicking 
Bekwaamheid te rijden met heftruck 
Prima beheersing Nederlands 
Basiskennis en -ervaring PC 
Kwaliteitsbewust 
Zeer nauwkeurig kunnen werken in opvolging van reglementering en procedures 
Niet bang om zich vuil te maken 
Zin voor orde, netheid en veiligheid 
Zowel zelfstandig als samen kunnen werken 
Positieve ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin 
Flexibel en lange termijn inzetbaar 
  
Verloning: 
Uurloon volgens loonbarema’s en niveaubepaling vanaf 16,6950. 
Aanvullende voordelen 
Bij aanvang is er de voorziening van een woonwerkvergoeding en maaltijdcheques (8€ nominale dagwaarde), 
na verloop van tijd aangevuld met hospitalisatie-, groepsverzekering en een loonbonus. 
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 van belang zijn voor het succes van de onderneming en die 
voor een lange-termijn-samenwerking kiezen. 
 


