VACATURE: PRODUCTIE OPERATOR - PIGMENTMAKER
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:
Productie Operatoren die opgeleid worden tot “Pigmentmaker”
met als doel vaste tewerkstelling in 2 ploegen
Een greep uit het takenpakket van de pigmentmaker:
Afwegen grond- en kleurstoffen, vullen van ketels met grond- en kleurstoffen, parameters instellen en
installatie starten, uitvoeren van testen tijdens/na reacties met eventuele procesbijsturing, pigment thermisch
behandelen en vervolgens kippen in bakken, …
Wij zoeken “actieve werkers met gezond technisch verstand die vast werk in ploegen zoeken” met:
Een echte werkmentaliteit! De capaciteiten om zelfstandig, kwaliteitsbewust en nauwkeurig te werken met
aandacht voor orde, netheid en veiligheid. Prima beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en
schriftelijk). Ervaring in rijden met de heftruck is noodzakelijk, een attest is een pluspunt maar geen must.
Een technische middelbaar diploma is ideaal, maar, stabiele werkervaring mét technisch inzicht en gezond
verstand zijn noodzakelijk.
Info ploegen:
Je moet bereid zijn voltijds te werken in 2 ploegen (laat ons weten of je ook in 3 ploegen kan werken):
 2 Ploegen = ma t/m vr afwisselend week morgenploeg 6u-14u03 en week middagploeg 14u-22u03
 3 Ploegen = afwisselend 2 ploegen en af en toe een week nachtploeg (22u-06u03 aanvang zondags)
Verloning:
Als je voldoet aan onze vereisten om opgeleid te worden tot pigmentmaker start je als interim aan het uurloon
van 17,7539€. Aanvullende ploegenpremies per uur: 1,2189€ (morgen/middag) of 3,3157€ (nacht). Bij aanvang
wordt dit aangevuld met woonwerkvergoeding en maaltijdcheques (8€ nominale dagwaarde). Na een
interimperiode van min. 85 werkdagen mét positieve evaluatie kom je in dienst en kan je aansluiten bij onze
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 lange-termijn-samenwerking kiezen.

