
 
 

 
DRINGEND GEZOCHT: HULPOPERATOR IN DAGDIENST 

 
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: 
 

Hulpoperator Productie (dagdienst) 
 
Als hulpoperator productie verricht je gedurende een 6-tal maanden housekeeping taken in de productie; 
zowel dagelijks met de borstelmachine rijden, gerichte opruim- en poetswerken, paletten/rekken 
verplaatsen, meedenken en -werken aan verbeteringen van de inrichting alsook van de orde en netheid. 
Ervaring met heftruck-rijden en een goede beheersing van de Nederlandse of Engelse taal zijn noodzakelijk. 
Op basis van je capaciteiten, interesse en de noden wordt aansluitend aan deze 6 maanden een opleiding tot 
productie-operator (pigmentmaker) voorzien.  

 
Verloning: 
Hulpoperator-uurloon 15,522€/u  
Woonwerkvergoeding 
Maaltijdcheques van 8€ 
 
Deze samenwerking start met een interimperiode. Indien je in aanmerking komt om opgeleid te worden tot 
operator kan indiensttreding volgen (tijdstip nog te bepalen) met aanvullend aan bovenstaande verloning ook 
hospitalisatie- en groepsverzekering. 
 
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 duurzame samenwerking kiezen. 
 
Interesse? Mail je CV naar peggy.boelanders@radiantcolor.be. 
 


