10 vragen aan Jan Jaap Gilhuis

1. Wat is jouw functie
bij Koninklijke
Dirkzwager?
Ik ben accountmanager
bij Koninklijke
Dirkzwager. Mijn
voornaamste klantenkring
zijn de
scheepsleveranciers.
2. Hoe lang werk je bij
Dirkzwager en hoe ben
je aan deze baan
gekomen?
Ik werk nu pas 1 maand
bij Dirkzwager. Via een
oud-collega ben ik getipt
over deze vacature.
3. Wat wilde je worden
toen je jong was?
Piloot in de commerciële
luchtvaart en hoteleigenaar. Omdat ik al
jong een bril kreeg, was
het beroep van piloot
uitgesloten. Daarom ben
ik de Middelbare
Hotelschool gaan doen.
Uiteindelijk ben ik bij ‘Het
Zalmhuis’ in de verkoop
beland en merkte ik dat
Sales mij erg goed ligt.

4. Wat zijn je hobby’s?
Tijd doorbrengen met
mijn kinderen, skiën, en
gezellig naar de kroeg
gaan met vrienden.
5. Als je genoeg geld
zou hebben om te
stoppen met werken,
wat zou je gaan doen?
Een eigen bedrijf
beginnen in het
projectmatig huizen
opkopen, opknappen en
verkopen. Daarnaast zou
ik ook graag een eigen
huis in een
wintersportgebied in
Oostenrijk willen hebben.
6. Wat is er altijd in je
koelkast aanwezig?
Yoghurt, wortelen, siroop
voor de kinderen, bier en
witte wijn voor ons.

7. Met wie zou je nog
een goed gesprek willen
voeren?
Met de gebroeders
Wright, de 2 pioniers in
de geschiedenis van de
luchtvaart.
8. Waar ben je het
meest trots op?
Op mijn kinderen en wat
mijn vrouw en ik bereikt
hebben, we hebben een
fijn gezin en een
uitgebreid sociaal leven.
9. Wat is jouw
levensmotto?
Een echt motto heb ik niet
maar, doe in je leven
dingen waar je blij van
wordt en ga daarom
uitdagingen niet uit de
weg. Je moet zelf iets van
je leven maken.
10. Wat is het laatste
nummer die je op je
ipod geluisterd hebt?
Het nieuwe nummer van
Lenny Gravitz, The
Chamber.

