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Als kwaliteitscontroleur neem je verfstalen in de productie, voer je in het labo hierop metingen uit en bereken je 
correcties, teneinde de kwaliteit van het eindproduct te garanderen. Daarnaast maak je kleurstalen aan en zoek 
je formules van aangereikte kleuren uit voor onze klanten. Je voert administratieve taken uit en werkt actief mee 
aan verbeterprojecten.
Naast je taken in kwaliteitscontrole, verzorg je ook de technische analyse van de klachtenbehandeling. Dat wil 
zeggen dat je de klachten labotechnisch onder de loep neemt en je advies uitbrengt.

Jouw profiel 
• Je behaalde een bachelordiploma in de chemie of hebt bij voorkeur minimum een diploma A2 scheikunde en/

of aanverwante richting
• Je hebt minstens een eerste werkervaring op zak in een QC labo van een productieomgeving of gelijkaardig
• Flexibiliteit tonen in uren is een must. Je bent bereid in 2 ploegen te werken en in 3 ploegen bij piekmomenten 
• Je kan zelf een structuur breien aan je werk en kan prioriteiten stellen
• Nauwkeurig, ordelijk en zelfstandig
• Stressbestendig
• Je bent een gemotiveerde teamplayer en hebt een stabiel werkverleden
• Beheersing van het Frans én Engels is een plus

Ons aanbod
• Je start met een contract bepaalde duur dat later omgezet wordt in een contract onbepaalde duur
• Een voltijdse betrekking in een arbeidersstatuut waarbij je gemiddeld 39.38u per week (38.75u in de winter, 

40u in de zomer) werkt. Hier tegenover staan uiteraard ADV-uren. Bovenop die ADV-uren krijg je ook nog 
eens 2 conventionele verlofdagen toegekend.

• Ons salarispakket bestaat o.a. uit maaltijdcheques, groepsverzekering, terugbetaling vervoer volgens het 
sociale abonnement en een winstpremie. 

• Een job in een groeiend bedrijf in de regio

Sluiten jouw interesses en profiel aan bij bovenstaande?
Solliciteer vandaag nog door je C.V. op te sturen naar vacature@ro-m.com. Gelieve in de titel melding te maken 
van de vacature waarvoor je solliciteert.
Tijdens het selectiegesprek zullen al je vragen beantwoord worden en maak je nader kennis met onze organisatie!

Meer informatie over ons bedrijf kan je alvast terugvinden op:
www.mathyspaints.eu en www.rust-oleum.eu/nl/over-ons/

Mathys® en Rust-Oleum® zijn verfmerken die behoren tot de groep RPM® International, een groeiende beursgenoteerde 
onderneming. Voor onze productiefaciliteit in Halen, nabij Diest, zijn we op zoek naar:

Laborant voor Kwaliteitscontrole (M/V)


