
 
 

 
VACATURE: PROCESS ENGINEER 

 
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 en resins 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.  
Wij zoeken momenteel een loyale en gemotiveerde 
 

PROCESS ENGINEER 
 
De Process Engineer geeft ondersteuning aan de Process Engineering Manager bij het systematiseren 
en optimaliseren van bestaande productie- en aanverwante processen alsook bij het introduceren 
van nieuwe producten en nieuwe processen. Dit is een boeiende & afwisselende job in een bedrijf in 
groei met een internationaal kader waarbij verwacht wordt dat je continu zoekt naar verbeteringen 
in onze productie-processen. Daarbij neem je verantwoordelijkheid en werk je zowel zelfstandig als 
in team. 
 
Een greep uit het takenpakket: 

• Ondersteuning bieden bij de introductie van nieuwe processen en producten. 

• Experimentele runs opvolgen en rapporteren. 

• Opstellen en onderhouden van allerhande instructies. 

• Projecteigenaar van investerings- en verbeterprojecten. 

• Leverancierscontacten leggen en onderhouden. 
 
Profielomschrijving 

• Je hebt het diploma bachelor of master Industriële Wetenschappen (Chemie of 
Procestechnologie).  

• Je hebt inzicht in productieprocessen in het algemeen. 

• Algemene PC-kennis met goede kennis van MS Office en kennis van Autocad. 

• Perfecte beheersing Nederlands en goede kennis Engels. 

• Streven naar vernieuwing en verbetering. 
 

Waarom zou jij voor Radiant Color kiezen? 
Radiant Color behoort tot een grote chemische groep met een degelijke financiële structuur. Wij 
investeren graag in gemotiveerde mensen die een impact hebben op het succes van de onderneming 
en die willen bijdragen tot een open en joviale cultuur. 
Je mag een competitief salaris verwachten aangevuld met bijkomende voordelen zoals 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en een bonusplan.  
 
Interesse? Mail je motivatiebrief met CV naar peggy.boelanders@radiantcolor.be. 


