Technisch Werkvoorbereider
Kleur je carrière met Radiant Color

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 kunststoffen, inkten, coatings, cosmetica...
Het succes en de constante groei van ons bedrijf danken we aan de focus op kwaliteit
en innovatie. Onze ambities reiken verder dan de horizon, we dagen onszelf keer op
keer uit: een verdriedubbeling van onze omzet in de komende vijf jaar is ons doel.
Hiertoe investeren we in een gloednieuwe productiehal voor resins met een modern
kantorencomplex. Uiteraard staan de medewerkers centraal in de groeiplannen want
we kunnen enkel groeien samen met onze
werknemers.
Zie jij de toekomst ook rooskleurig? Solliciteer dan nu voor een kleurrijke job als
Technisch Werkvoorbereider waarin je al je capaciteiten kan benutten.

Jouw takenpakket
•
•
•
•
•
•

Mee aansturen onderhoudstechniekers (5).
Bijdragen tot de realisatie van geplande onderhoudswerken, oa zorgen dat de nodige materialen tijdig
beschikbaar zijn.
Verder uitbouwen en op punt stellen van het voorraadbeheer van reserve-onderdelen/grijpvoorraden.
Nauw contact onderhouden met machine-leveranciers om offertes te vragen en onderhoudsschema’s
up-to-date te houden.
Keuringen van installaties opvolgen en bijsturen (interne en wettelijk geplande keuringen).
Bijdrage leveren bij kleine en grote investerings- en verbeteringsprojecten.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor Elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring.
Technische kennis: lagers, aandrijvingen, pompen, brekers, hijs- en heftoestellen...
Industriële elektriciteit: laag en middenspanning, schema’s lezen en tekenen.
Hydraulica en pneumatica.
Sanitaire installaties.
Prima beheersing Nederlands en Engels.
Communicatief vlot (intern en extern).
Goede PC-kennis van oa Office.
Kennis van autocad 2D is een pluspunt.
Hands-on-mentaliteit: problemen aanpakken & oplossen op de werkvloer.
Pro-actief en positief ingesteld.
Passie voor techniek.
Zin voor orde en structuur: magazijnbeheer, lijsten keuringen & inspecties, bestellingen en facturatie.
Teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
Veiligheidsbewust bij oa interne werkvoorbereidingen en externen, correct gebruik pbm’s,
hoogwerker gebruik...
Bewust van het belang van orde & netheid alsook milieu.

Waarom Radiant Color?
Wij bieden een goed salaris, woonwerkvergoeding en maaltijdcheques. Dit wordt aangevuld met
hospitalisatie- en groepsverzekering en een bonusplan vanaf indiensttreding. Radiant Color behoort tot een
grote chemische groep met een degelijke financiële structuur. Wij investeren in gemotiveerde mensen die
een impact hebben op het succes van de onderneming en werken samen aan een open en fijne werkcultuur.

Interesse?
Mail je motivatiebrief met CV naar peggy.boelanders@radiantcolor.be.

