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Jeg ser dere lyser ut en stilling som julenisse på oasen storsenter,den kunne jeg tenke meg.
Jeg vil først presisere at jeg aldri før har vudert og søke på sommer/julejobber da de dessverre 
krasjer med ferien min hvært år. I dette tilfellet klarte ikke helt og la vær da jeg til slutt fikk min 3. 
link til den morsomme stillingsanonsen deres på facebook.

Jeg føler egentlig at jeg har de kvalifikasjonene dere søker og de jeg mangler gjør jeg opp for med 
sjarmerende personlighet og min store kjennskap til nisse faget. 
Jeg vil faktisk dra det så langt som og påstå at det vil være en skandale for Haugalandet og Nisse 
yrket generelt om noen andre en meg stikker av med denne stillingen. Eneste forbehold her er om 
dere faktisk får en med naturlig langt sjegg , da jeg bare har kort sjegg og ligner egentlig mer på en 
Fjøsnisse.
Jeg er dessverre bare 25 år, men etter en litt hard ungdomstid med mye gløgg i glasset, har jeg 
muligens utseende som en ekstremt ung 60åring. 
Jeg har ikke hatt så mye direkte kontakt med reinsdyr,men jeg har vært en del ganger på 
hardangervidda,så jeg har observert regnstyr i sitt naturlige habitat og føler jeg vet hva som skal til 
for og glede dem.
Som om ikke det var nokk har jeg vært mye i fjøset til min onkel som prøvde seg på lama opptrett, 
og det er som vi alle vet Sør-Americas svar på reinstyr.La meg også her pressisere at hans 
personlige konkurs kom på ingen måte av min manglende evne til og få dyrene til og føle seg som 
hjemme.
Jeg har dessverre aldri selv hatt gleden av og vokse opp på en gård, men jeg har fra jeg var liten av 
hengt mye på familiegården på Kolnes, i tillegg til at mitt mellom navn eg Gaard.
Som du kan se har jeg streng tatt vokst opp med risgrøt i tåteflaska og jeg vil påstå at jeg kjenner 
godt til hvilken mentalitet som kreves for å overbevise som nisse.
Som toppings på et ellers unikt utgangspunkt har jeg også stor kunnskap innen for Method Acting 
og ansetter dere meg trer jeg ikke ut av nissens personlighet før jeg har levert ut pakkene 
24desember.Om dere etter min fantastiske innsats i år ser at dere på ingen måte kan risikere og gi 
slipp på meg, og ansetter meg som fast husnisse/prosjekt basert husnise. Lover jeg at innen 10 år 
skal ha opparbeidet meg et ekte julenisse sjegg. 
Mine største ulempe og utfordringer med og ta denne jobben er at folk mener jeg ofte har et til tider 
provoserende godt humør og at jeg rett og slett er så flink med barn at foreldre blir sjalu. Om dette 
er noe dere kan leve med er det bare og sende meg en mail så kan jeg ringe og avtale et møte.

Gledlig jul fra Anders Gaard Kvale 


