
Technik usług fryzjerskich

1

Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Projektowanie fryzur.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie oraz projekty i wizualizacje fryzur.

Ocenia gatunek i stan włosów.

Myje głowę przy użyciu szamponu i środków pielęgnacyjnych.

Strzyże włosy na sucho lub mokro.

Modeluje fryzury.

Wykonuje  uczesania  różnymi  technikami,  np.  przez  nawijanie  włosów  na  wałki,  suszenie,
rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich.

Wykonuje trwałą ondulację różnymi technikami.

Farbuje lub rozjaśnia włosy.

Przeprowadza zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze włosów i skóry głowy.

Goli zarost twarzy i głowy.

Strzyże brody i wąsy, dobiera kształt zarostu, modeluje.

Ostrzy, czyści i odkaża narzędzia i przybory, konserwuje używany sprzęt oraz usuwa drobne usterki.

Projektuje fryzury.

Wyposaża stanowiska pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały.

Organizuje pracę salonów fryzjerskich.

Śledzi trendy mody i techniki fryzjerskiej.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie technika usług fryzjerskich może wykonywać osoba, która ukończyła technikum
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i  zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się
również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu
maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej.

Wykonywanie  zawodu technika usług fryzjerskich wymaga sprawności  fizycznej  i  manualnej  oraz
koordynacji  wzrokowo-ruchowej.  Technik  usług  fryzjerskich  powinien  być  odpowiedzialny,
samodzielny, rzetelny, sumienny i odporny na działanie pod presją czasu. Ze względu na specyfikę
zawodu  od  technika  usług  fryzjerskich  wymaga  się  także  uzdolnień  organizacyjnych  i  poczucia
estetyki. Osoba wykonująca ten zawód powinna cechować się wysoką kulturą osobistą ze względu na
stały kontakt z ludźmi. Na to stanowisko są preferowane osoby asertywne, elastyczne i otwarte na
zmiany.

Technik usług fryzjerskich powinien mieć wiedzę na temat rodzajów włosów, ich właściwości, budowy
i fizjologii włosów, uszkodzeń włosów, budowy i funkcji skóry, zmian chorobowych na skórze głowy,
preparatów stosowanych do zabiegów fryzjerskich, sprzętu stosowanego do wykonywania zabiegów
fryzjerskich oraz trendów we fryzjerstwie, zasad projektowania fryzur i sporządzania kalkulacji kosztów
świadczonych usług.

Aby wykonywać zawód technika usług fryzjerskich, powinno się mieć doświadczenie w wykonywaniu
zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych włosów, strzyżeniu włosów i wykonywaniu stylizacji fryzur
oraz projektowaniu fryzur.

3 Środowisko i charakter pracy

Technik usług fryzjerskich pracuje z ludźmi, najczęściej w stałych porach, ok. 8 godzin dziennie. Czas
pracy może być też nienormowany. Technik usług fryzjerskich pracuje na stojąco, w niewygodnej pozycji
ciała. Swoje zadania wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych. Jest narażony na ciągły kontakt ze
środkami kosmetycznymi (chemicznymi).


