
 
 
 

VACATURE: PRODUCTIE OPERATOR 

 

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 en productie van 

fluorescerende pigmenten voor de inkt-, kunststof-, verf- en cosmetische industrie.  Maar liefst 96% 

van de producten vindt een wereldwijde bestemming.  Het bedrijf stelt 65 mensen tewerk in 

Houthalen en realiseert een jaaromzet van circa 20 miljoen euro met constante focus op groei.  

 

Wij zoeken, voor voltijdse tewerkstelling in 3-ploegen te Houthalen, een Productie Operator die 

opgeleid wordt tot pigmentmaker (m/v). 

 

Taken van de pigmentmaker: 

-      Afwegen grond- en kleurstoffen 

-      Vullen van ketels met grond- en kleurstoffen 

-      Parameters instellen en installatie starten  

-      Uitvoeren van testen tijdens en na reacties en eventuele procesbijsturing 

-      Pigment thermisch behandelen 

-      Kippen van pigment in bakken en zorgen voor juiste notatie 

-      Aansturen assisterende hulpoperator bij het voorbreken van pigment 

-      Beoordelen van de status van het product (Goed, Niet Goed, Twijfel) met bijhorende actie 

-      Aansturen assisterende hulpoperator bij het transporteren van pigmenten naar juiste 

bestemming 

 

Vereisten: 

De Pigmentmaker heeft een echte werkmentaliteit en kan zelfstandig, kwaliteitsbewust en 

nauwkeurig werken met aandacht voor orde, netheid en veiligheid alsook een prima beheersing van 

de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk). 

Ervaring in het rijden met de heftruck is noodzakelijk (heftruckattest = pluspunt). 

Het vereiste diploma is technisch secundair onderwijs of gelijkgesteld door ervaring aangevuld met 

technisch inzicht en gezond verstand. 

 

Ploegenbereidheid: 

De Pigmentmaker is bereid voltijds te werken in de morgen-, de middag- en de nachtploeg. 

Gedurende een inwerkperiode (5 à 6 maanden) wordt de ploeg wekelijks vastgelegd. 

Na de inwerkperiode werkt de pigmentmaker telkens 2 maanden in 2 ploegen OF 2 maanden in de 

nachtploeg als volgt: 

� 2 PLOEGEN = afwisselend 1 week morgenploeg + 1 week middagploeg 

� NACHTPLOEG = van zondag 22u tot vrijdag 06u03 

Per 2 maanden wordt bekeken welke functies nodig zijn voor de nachtbezetting en werken de 

overige productie operators in 2 ploegen. 

 

Radiant Color biedt: 

Een boeiende en veelzijdige job waar een degelijk uurloon tegenover staat aangevuld met een  

ploegenpremie en bijkomende voordelen. 

 

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



 


