Nazwa:

Fryzjer damski

Kod:

514102

Synteza:

Wykonuje zabiegi fryzjerskie takie jak: strzyżenie, modelowanie,
koloryzacja włosów, układanie i utrwalanie fryzur; doradza klientkom w
zakresie doboru koloru, pielęgnacji włosów i typu fryzury; dba o wygląd
miejsca pracy, prowadzi rozliczenia z klientkami, odpowiada za stan
narzędzi pracy; śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie, uczęszcza na
pokazy fryzjerskie.

Zadania
zawodowe:

Dodatkowe
zadania
zawodowe:

• ustalenie z klientkami zakresu usługi, w tym doradzenie w
zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
• zabezpieczanie garderoby klientki i mycie włosów przy użyciu
szamponów;
• wykonywanie koloryzacji włosów poprzez farbowanie,
rozjaśnianie, w tym ombre (koloryzacja końcówek), pasemka,
refleksy, balejaż, dekoloryzacja, itp.;
• strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju
narzędzi fryzjerskich;
• modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki
ręcznej;
• wykonywanie upięć i koków oraz warkoczy;
• wykonywanie trwałej ondulacji;
• przedłużanie i zagęszczanie włosów;
• wczesywanie uzupełnień wykonanych z naturalnych włosów;
• tworzenie fryzur okolicznościowych;
• utrwalanie fryzur przy użyciu lakieru itp.;
• przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych
i relaksacyjnych, w tym masaże włosów i skóry głowy;
• doradzanie klientkom w doborze odpowiednich środków i
sposobów pielęgnacji włosów;
• stosowanie fryzjerskich preparatów leczniczo-kosmetycznych;
• śledzenie bieżącej mody i technik fryzjerskich;
• obliczanie i przyjmowanie należności za wykonanie usługi;
• dbanie o utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w
zakładzie fryzjerskim;
• ostrzenie, czyszczenie i odkażanie używanego sprzętu oraz
usuwanie jego drobnych usterek;
• wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i
materiały;
• przestrzeganie zasad etyki oraz przepisów bhp. ochrony ppoż. i
ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
• uczestniczenie w pokazach fryzjerskich;
• korzystanie z oprogramowania umożliwiającego indywidualne
dobieranie fryzury dla klientki i jej wirtualne zaprezentowanie;
• przygotowywanie fryzur na potrzeby pokazów mody lub
strzyżenie aktorów
i dbanie o ich włosy, np. na planie filmowym;

• wykonywanie peruk, tres i tupetów oraz ich czesanie;
• nadzorowanie pracy podległych pracowników.

