
 
 

 
 

VACATURE: QC Technician / Laborant VASTE WEEKEND PLOEG 
Vooropleiding tijdens de week (ma t/m vr) in dagdienst en 3-ploegen 

 
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 80 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. 
 
Voor onze vaste WEEKEND ploeg zoeken wij een gekwalificeerde en gemotiveerde 
 

QC TECHNICIAN / LABORANT 
 
Bedoeling is dat jij, na een uitgebreide opleidingsperiode van minstens 6 maanden, als QC Technician 
/ Laborant de weekendploeg kwaliteits-technisch zal ondersteunen. Je hebt aldus een echte 
werkmentaliteit, kan prima zelfstandig werken maar ook goed omgaan en samenwerken met 
collega’s, je bent steeds kwaliteitsbewust met  zin voor orde, netheid, veiligheid en milieu. 
 
De QC Technician / Laborant verricht labowerk voor kwaliteitscontrole en beschikt over: 

- diploma Bachelor Chemie  
- enkele jaren relevante QC-ervaring 
- ervaring in inkt-, verf-, pigment- of kunststofomgeving is geen must, wel een pluspunt 
- bereid opgeleid te worden in dagdienst maar ook in morgen-, middag- en nachtploeg, om na 

een degelijke periode te muteren naar de vaste weekendploeg (week 1: vrijdag en zaterdag 
22u-10u03, week 2: zaterdag en zondag 10u-22u03) 

- interesse in productie-interactie; vervult tijdens het weekend een beperkte supervisierol 
voor een aantal productie-operators 

- prima beheersing Nederlands en basiskennis Engels 
 
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 investeren 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 ploegenpremie, maaltijdcheques, 
woonwerkvergoeding, een aanvullend bonusplan alsook hospitalisatie- en groepsverzekering. 
 

 
 
 


