
Jouw takenpakket

Werken bij Radiant Color? Dat is elke dag een beetje meer kleur aan de 
wereld geven! Radiant Color is Europees marktleider in de ontwikkeling en 
productie van fluorescerende pigmenten. Als onderdeel van de Amerikaanse 
multinational RPM Inc. exporteren wij vanuit het Limburgs groen naar 
ruim 60 landen waar onze pigmenten gebruikt worden voor onder andere 
kunststoffen, inkten, coatings en cosmetica.

Het succes en de constante groei van ons bedrijf? Dat hebben we te danken 
aan onze focus op kwaliteit en innovatie. Radiant Color’s ambities reiken 
dan ook verder dan de horizon: zo willen we onszelf keer op keer uitdagen. 
Een verdriedubbeling van onze omzet in de komende vijf jaar is ons doel. 
Hiervoor wordt er fors geïnvesteerd in een gloednieuwe productiehal 
voor resins met een modern kantorencomplex. Bovendien staan onze 
medewerkers centraal in deze groeiplannen. Ons bedrijf kan enkel groeien 
als onze werknemers dat ook doen. 

Radiant Color is reeds een succesvolle resin leverancier voor RPM 
zusterbedrijven in Europa. Voor de uitbreiding van deze business bouwen we 
in Houthalen het European Resin Centre of Excellence.

Zie jij de toekomst ook rooskleurig? Solliciteer dan nu voor een kleurrijke job 
als Senior Polymer Chemist. 

Jouw profiel
• Doctoraats- of masterdiploma in polymeerchemie.
• Minimaal 5, bij voorkeur 10 jaar ervaring binnen de harstechnologie in een commerciële 

omgeving.Aantoonbare bekwaamheid in het ontwerpen en optimaliseren van 
synthetische strategieën voor polymeerharsen.

• Ervaring met analytische en mechanische karakterisering van harsen.
• Ondersteuning van projectplanning.
• Vloeiend in het Engels. Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

communicatievaardigheden.

Waarom Radiant Color?
Met Radiant Color kies je voor een stabiele werkgever die inzet en loyaliteit beloont met 
werkzekerheid en een competitief loon. Wij combineren de financiële schaalvoordelen van een 
multinational met een familiale sfeer. Eentje dat niet enkel oog heeft voor bedrijfssuccessen, maar ook 
voor jobtevredenheid en persoonlijke groei. 

• Nieuwe projecten aanbrengen en deze uitwerken met partners.
• Ontwerpen en synthetiseren van harsen voor verschillende toepassingen met minimale 

supervisie.
• Analyseren en karakteriseren van harsen met geschikte technologieën. Genereren, 

evalueren en rapporteren van gegevens op een duidelijke en betrouwbare manier.
• Data-interpretatie en formuleren van aanbevelingen aan projectteams en andere 

belanghebbenden.
• Aansturen van medewerkers. 
• Samenwerken met andere R&D-teams wereldwijd.
• Presenteren van gegevens op interne en externe bijeenkomsten. 
• Deze functie rapporteert aan de Director R&D.

• Uitstekend salaris met bonusplan
• Maaltijdcheques
• Hospitalisatie- en groepsverzekering
• Extra legale voordelen

Jouw voordelen

Senior Polymer Chemist
Kleur je carrière met Radiant Color


