
Tag snakken!
       Jakob Kehlet, Salg



Det var  en onkel, som foreslog den 15-årige Jakob at blive fodbolddommer. ”Det giver bedre end at gå med reklamer og så 
får du motion samtidigt” var onkelens argumentation. Den købte Jakob, som i dag dømmer internationale FIFA-kampe. 
Vejen til Atradius startede Jakob som Bankelev i Sydbank. Siden blev han bankassistent, bankrådgiver, erhvervsrådgiver. I 
2012 tog han hoppet til Atradius. Her har han mulighed for at tage ekstra fridage, når der er kamp, og arbejde hjemme  ”når 
ungerne er puttet”.

Balancen mellem famile, karriere og dommerjobbet
”Familien kommer først, så skal der brød på bordet og herefter kommer dommerjobbet” forklarer Jakob, som sammen 
med sin kone Rikke har udliciteret en række praktiske opgaver i hjemmet, så deres sparsomme tid sammen bruges på 
familien. Derudover har den nærmeste vennekreds og familie vænnet sig til at indrapportere datoer for vigtige familiebe-
givenheder og fester til Jakob i meget god tid, så han kan sætte minusser i kamp-kalenderen.

Dommerkompetencer giver resultater hos Atradius
”De bedste fodboldkampe er dem, hvor jeg undgår kontroversielle kendelser eller  jeg formår at holde gemytterne i ro. Det 
er min opgave at være proaktiv overfor spillerne og få afviklet kampen uden vanvittige scener.” siger Jakob og forklarer, at 
det kræver, at man er god til at læse folk og forstå, hvordan man bedst holder temperamenterne under kogepunktet. For-
nemmelsen for at sætte sig i andre menneskers sted bruger Jakob også i sine mange møder med danske erhvervsvirksom-
heder. At kunne forstå, hvilke sejrer og udfordringer, virksomhederne har og rådgive udfra det.

Tag snakken 
På spørgsmålet om, hvilket råd han vil give til en ung håbefuld mand, som står på tærskelen til en dommerkarriere, en 
erhvervskarriere og klar til at stifte familie. ”Tag snakken” siger Jakob uden at tøve.  På første date sagde jeg ”jeg bliver 
ikke en god kæreste, jeg bliver ikke en god ægtemand, for jeg vil virkeligt gerne det her” og Jakob fortsætter  ”og så tager 
vi snakken om, hvad der er virkeligt vigtigt for min kone, hvad hun gerne vil have, at jeg prioriterer i forhold til hende og 
familien”. Man bliver rettet, hvis man taler om at balancere arbejde, arbejde og familie. Jakob balancerer familie, arbejde og 
arbejde.
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“Familien kommer først, så skal der brød 
på bordet og herefter kommer dommer-
jobbet”

Jakob Kehlet (34) er Sales Manager  i Atradius. Med base på Århuskontoret, besøger han mere end 
100 virksomheder om året.  Jakob er også fodbolddommer og  vist ikke så ringe endda. Siden 2009 
har han dømt kampe  i den danske Superliga og siden 2011 dømt FIFA-kampe internationalt. Jakob 
har flere gange været nomineret til årets fodbolddommer. Læs her, hvordan det hele begyndte, 
hvilke kompetencer han bruger i begge jobs og hvordan han balancerer familie, arbejde og… endnu 
et arbejde.


