Production Operator
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 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.
Zie jij de toekomst ook rooskleurig? Solliciteer dan nu voor een kleurrijke job
als Production Operator.

Jouw takenpakket
•
•
•
•
•

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.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Een echte werkmentaliteit!
De capaciteiten om zelfstandig, kwaliteitsbewust en nauwkeurig te werken met aandacht voor orde,
netheid, veiligheid en milieu.
Prima beheersing Nederlands of Engels (mondeling en schriftelijk).
Ervaring in rijden met de heftruck is nodig, een attest is een pluspunt.
Ervaring in fysiek belastend niet-geautomatiseerd productie-werk in een niet-propere omgeving is
noodzakelijk.
Stabiele werkervaring mét technisch inzicht en gezond verstand zijn noodzakelijk.
Je bent bereid te werken in 2 ploegen met wekelijkse afwisseling tussen morgenploeg (06u00-14u03) en
middagploeg (14u00-22u03).
Daarnaast verwachten wij dat je ook langere periodes in de nachtploeg kan werken (22u00-06u03 start
zondag).

Jouw voordelen
Als je voldoet aan onze vereisten om opgeleid te worden tot pigmentmaker start je als interim aan het
uurloon van €19,6336. Aanvullende ploegenpremies per uur: €1,3195 (morgen/middag) of €3,5890
(nacht). Bij aanvang wordt dit aangevuld met woonwerkvergoeding en maaltijdcheques van €8. Na een
interimperiode van min. 85 werkdagen mét positieve evaluatie kom je mogelijk in dienst mét extra legale
voordelen zoals aansluiting groeps- en hospitalisatieverzekering.

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.

