Nazwa:

Fryzjer

Kod:

514101

Synteza:

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak:
golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów,
czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie
włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem
specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Zadania
zawodowe:

- gromadzenie i udostępnianie żurnali fryzjerskich, pomoc w doborze
fryzury;
- wykonywanie rysunku technicznego fryzury różnymi technikami,
korzystanie z rysunku żurnalowego;
- ocenianie gatunku i stanu włosów klientki;
- mycie głowy przy użyciu szamponów;
- strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju
nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do
strzyżenia, tempery;
- modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki
ręcznej;
- wykonywanie uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie
włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem
dodatków fryzjerskich;
- wczesywanie do fryzur tresek i tupetów; utrwalanie fryzury np. przy
użyciu lakieru;
- wykonywanie trwałej ondulacji różnymi technikami ;
- farbowanie lub rozjaśnianie włosów - dobieranie i nakładanie na włosy
odpowiednich preparatów, czuwanie nad przebiegiem tego procesu;
- przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry
głowy przez wykonywanie masażu, nacierania, okładów, kąpieli itp.
oraz stosowanie różnego rodzaju preparatów leczniczo-kosmetycznych
i specjalistycznych aparatów do nawilżania, nagrzewania;
- golenie zarostu twarzy i głowy za pomocą brzytew, narzędzi
brzytwopodobnych, maszynek do golenia, stosowanie kompresów i
preparatów po goleniu);
- strzyżenie brody i wąsów, dobieranie kształtu zarostu, modelowanie;
- zabezpieczanie garderoby klienta przed zniszczeniem;
- obliczanie i przyjmowanie należności za wykonane usługi;
- ostrzenie, czyszczenie i odkażanie narzędzi i przyborów,
konserwowanie używanego sprzętu oraz usuwanie drobnych usterek;
- utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie;
- przestrzeganie zasad bhp i przepisów sanitarnych;
- wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i
materiały;
- śledzenie mody i techniki fryzjerskiej, stosowanie nowoczesnych
aparatów i środków fryzjersko-kosmetycznych., korzystanie z technik
komputerowych.

Dodatkowe
zadania

czesanie i pranie peruk;

zawodowe:

wykonywanie peruk, tres i tupetów;

