
 
 

 
VACATURE: R&D Chemist 

 
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. 
 
Wij zoeken momenteel een gekwalificeerde en gemotiveerde 
 

R&D CHEMIST  
 

De R&D Chemist vervult een belangrijke rol in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe 
producten en zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning van onderzoeksprojecten.  In deze 
functie werk je in dagdienst en rapporteer je aan de R&D Directeur. Je beschikt over: 
 

 Diploma Master Chemie.  

 Affiniteit met pigmenten en kleuren in coatings, kunststoffen of inkten is een meerwaarde. 

 Liefst enkele jaren relevante ervaring. 

 Hands on mentaliteit. 

 Prima beheersing Nederlands en Engels (Frans en Duits zijn geen must). 

 Sterk communicatief. 

 Teamplayer die ook zelfstandig kan werken. 
 

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 maaltijdcheques, woonwerkvergoeding, 
een aanvullend bonusplan alsook hospitalisatie- en groepsverzekering. 
 


