
  

Rolmodel Jordi Pawar 

Jordi Pawar geboren op 9 januari 1993 in Amsterdam Zuidoost. Met een Nederlandse moeder en Indiase vader is hij 

een mix van twee culturen maar zelf identificeert Jordi zich vooral als Amsterdammer om er met trots achter te 

kunnen zeggen, “uit Zuidoost”.  

Al vanaf jongs af aan wist Jordi wat hij worden zou. Als men aan hem vroeg wat hij wilde worden, antwoorde  hij 

resoluut: “piloot!”. Na HAVO op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer gedaan te hebben ging Jordi de 

pilotenopleiding in Lelystad doen, waarna zijn grote droom uitkwam. “Ik wilde piloot worden vanwege het avontuur 

en samen te werken met een team in het meest unieke kantoor van de wereld, een vliegtuig hoog boven de wolken.”  

Helaas studeerde Jordi af in een periode dat de luchtvaart in een crisis zat en banen niet voor het oprapen lagen. Bij 

de pakken neerzitten was voor hem geen optie en daarom besloot hij een andere uitdaging te zoeken. “Een droom 

opgeven is niet makkelijk, zeker niet als je die al lang koestert. Gelukkig heb ik tijdens mijn opleiding skills geleerd die 

overal toepasbaar zijn. Het is door lieve mensen in mijn omgeving die mij bleven aanmoedigen, dat ik geleerd heb mijn 

skills breder in te zetten. Uiteindelijk heeft het leren omgaan met teleurstelling en daar een weg in vinden mij alleen 

maar sterker gemaakt.” 

Met meer ervaring op zak vindt Jordi een nieuwe uitdaging in het bedrijfsleven bij een ontwikkelaar van parfums. Hij 

begon als assistent in het laboratorium, is projectcoördinator geweest en uiteindelijk als account manager in 

Singapore beland! “Dit pad had ik niet van te voren uitgestippeld. Naast hard werken heb ik zeker in het begin veel tijd 

besteed aan een netwerk opbouwen van mensen die in mij geloven en bereid zijn samen te werken. Vanaf het begin 

gaf ik aan wat mijn ambities zijn, verbinding zoeken en samen in teamverband werken aan een gezamenlijke missie. Ik 

heb geluk gehad met de mensen om mij heen, maar geluk dwing je zelf ook af. Toen ik na een periode in Singapore 

gewoond en gewerkt te hebben erachter kwam dat status en geld mij niet gelukkig maken, heb ik besloten nogmaals 

mijn carrière te veranderen en meer terug te willen doen voor mensen om mij heen. Deze sprong in het diepe had ik 

nooit durven nemen zonder een netwerk van mensen om mij heen die mij steunen.” 

Jordi is nu terug in Nederland en woont weer in Amsterdam Zuidoost, waar hij zich inzet voor het eerlijker maken van 

de samenleving en droomt van een gemeenschap waar iedereen gezien en gehoord wordt. Een tip die hij graag 

meegeeft: “Probeer de juiste mensen om je heen te verzamelen in je persoonlijk leven en werkomgeving. Wees open 

over je dromen en ambities en wees vooral niet bang om in het diepe te springen, je staat er niet alleen voor!”. 


