
 
 

 
VACATURE: Technical Customer Service (TCS) Engineer 

 
Radiant Color is een scheikundig bedrijf in Houthalen dat behoort tot de Amerikaanse multinationale 
groep RPM Inc. Radiant Color is pionier én marktleider in de ontwikkeling, productie, marketing en 
verkoop van fluorescerende pigmenten voor o.a. de inkt-, kunststof-, verf- en cosmetische industrie. 
Maar liefst 96% van de producten vindt een wereldwijde bestemming. Het bedrijf stelt 70 mensen te 
werk in Houthalen en realiseert een jaaromzet van circa 20 miljoen euro met constante focus op 
groei. Deze dynamiek wordt ondersteund door continu te investeren in onze medewerkers. 
Wij zoeken momenteel een gekwalificeerde en gemotiveerde 
 

TCS ENGINEER  
 

De hoofdverantwoordelijkheid van deze functie is het geven van Technical Customer Service (TCS). 
Hiervoor dien je specifieke product-technische kennis te verwerven waardoor een intensieve 
‘training on the job’ (R&D, QC, productie,…) essentieel is. Nadien volgt de opleiding buiten het labo 
om systematisch de volwaardige functie te vervullen.  
 
Technisch – commerciële spil tussen klanten en interne afdelingen 

 Het geven van Technical Customer Service (TCS) aan bestaande en nieuwe klanten is jouw 
hoofdverantwoordelijkheid. Zo geef je ondersteuning en bemiddeling bij gebruik en bied je 
hulp bij problemen en klachten.  

 Jij verwerft applicatiekennis – voornamelijk binnen de coating, inkt, kunststof  & cosmetische 
industrie – waardoor je gericht productadviezen kan formuleren.  Jij wordt aanzien als de 
applicatiespecialist van Radiant Color.  

 Het geven van product technisch advies aan de sales afdeling en het buitenlands netwerk van 
distributeurs & agenten. 

 Het geven van producttrainingen aan nieuwe werknemers, distributeurs en agenten.  

 Technische ondersteuning geven aan sales tijdens klantenbezoeken. 

 Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van een professionele 
informatiestroom (intern en extern) via prospectiemateriaal, vakgerichte presentaties, 
Technical Data Sheets (TDS), Product Promotion Sheets (PPS) enz.  

 Je registreert, rapporteert en archiveert technische problemen/klachten. 

 ‘Customer questionnaires’ registreren, voorbereiden en behandelen behoort tot jouw taken. 
Hiervoor zal je nauw samenwerken met de RA&E Manager.  

 
Technisch sterke zelfstarter  

 Je hebt een master diploma in de industriële wetenschappen (specialisatie chemie) of 
gelijkwaardig door ervaring.  

 Bij voorkeur beschik je over enkele jaren relevante ervaring. 

 Een sterke affiniteit met pigmenten en kleuren in coatings, kunststoffen of inkten is een 
meerwaarde. 

 Wij staan open voor een senior profiel (45+ is meer dan welkom). 

 Naast een perfecte beheersing Nederlands heb je een goede talenkennis Engels, Frans en 
Duits. 

 Je werkt samen met alle afdelingen maar in hoofdzaak met sales, R&D, regulatory en 
productie. 



 Rapporteren doe je aan de marketing manager.  

 Je hebt technisch-commerciële feeling en bent resultaatgericht. 

 Je bent bereid om korte internationale reizen te doen. 
 

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 investering graag in gemotiveerde mensen die een reële impact hebben op het succes van de 
onderneming. 
Je krijgt een boeiende en veelzijdige functie met ruime ontplooiingskansen op het vlak van 
technische kennis en competenties. 
Indien je zelf graag dingen in handen neemt, kansen ziet en grijpt, enthousiast, eerlijk en flexibel bent 
dan moet je zeker voor deze functie solliciteren! 
Je mag een competitief salaris verwachten aangevuld met bijkomende voordelen met bij aanvang 
onder andere maaltijdcheques, verzekeringen en een bonusregeling. 


