TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH
kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich
Zastanawiasz się, jaki zawód jest dla Ciebie najlepszy? Jesteś kreatywny/a uwielbiasz
modę ? Ta szkoła jest więc dla Ciebie. Zawód fryzjera i technika usług fryzjerskich spełni
Twoje oczekiwania. Przyjmiemy Cię do klasy fryzjerskiej poszerzonej o elementy
wizażu.
Jesteśmy jedną z najlepiej wyposażonych szkół na obecnym rynku, posiadamy
profesjonalną pracownię fryzjerską, zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli.
Kształcimy najlepszych pracowników, co widać po wynikach egzaminów zawodowych –
mamy 100 % zdawalność.
Szybkie zmiany w modzie , pomysłowość kreatorów , nowe kolekcje , trendy,
rozwój technologii fryzjerskich, kształtowanie świadomości estetycznej i zdrowotnej oraz
wzrost zapotrzebowania na profesjonalistów - to wszystko co nas łączy.
Interesuje Cię:
Wizaż
Kosmetyka
Pielęgnacja
Balejaż
Pasemka
Farbowanie
Dokonałeś więc właściwego wyboru. Nauczymy Cię, jak profesjonalnie podejść do każdej
dziedziny fryzjerskiej związanej z wizażem. Poznasz tajniki stylizacji, by dopasować
fryzurę do okazji oraz typu urody i temperamentu klientki. Przekażemy Ci naszą wiedzę i
umiejętności w zakresie doradzania klientom, jak dbać o włosy, jak je pielęgnować oraz
jak dobierać fryzurę i uczesanie. Dowiesz się wszystkiego o sprzęcie, narzędziach i
materiałach fryzjerskich oraz ich zastosowaniach. Pokażemy Ci także najnowsze trendy i
nauczymy, jak korzystać z wszelkich nowinek.

NAUKA W TECHNIKUM
Nauka w technikum trwa cztery lata. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących
będziesz uczyć się równolegle przedmiotów zawodowych. W cyklu kształcenia szkoła
gwarantuje Ci praktykę zawodową w zakładzie pracy w celu zastosowania i pogłębienia
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Nauka w technikum umożliwi Ci zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe wraz z suplementem uznawanym w krajach Unii Europejskiej. Możesz
również przystąpić do egzaminu maturalnego, który jest przepustką na studia.

Ubiegając się o przyjęcie do technikum, musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w tym zawodzie. Jak zostaniesz przyjęty,
powinieneś dostarczyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy .
Druk skierowania na badania lekarskie pobierzesz w sekretariacie Szkoły po ostatecznym
zamknięciu list. Zaświadczenie lekarskie dostarczysz do 1 września.

Oferujemy Tobie:
zdobycie zawodu technik usług fryzjerskich
dobre przygotowanie do świadczenia usług fryzjerskich i zarządzania salonem
fryzjerskim
możliwość podjęcia kursu z dziedziny makijażu i stylizacji sylwetki
możliwość uzyskania certyfikatu szkolenia fryzjerskiego i podjęcia szkoleń
renomowanej firmy BY FAMA
zajęcia prowadzone w wyspecjalizowanej pracowni fryzjerskiej wyposażonej
w wysokiej jakości sprzęt fryzjerski
stosowanie na zajęciach kosmetyków znanych producentów, m.in. firmy
BY FAMA - używanych również przez profesjonalistów
wykonywanie ćwiczeń na główkach treningowych i żywych modelach
poszerzenie kształcenia o możliwość kreowania wizerunku na programach
komputerowych
uczestnictwo w Ogólnopolskich Konkursach Fantazji Fryzjerskiej w Warszawie i
Bydgoszczy
prowadzenie zajęć przez specjalistów z branży fryzjerskiej –
Po ukończeniu naszego kierunku masz szerokie możliwości pracy – możesz
pracować jako wizażystka w Polsce i krajach UE, otworzyć własny salon, pracować
w domu u klienta.
INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania
zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów
fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur
i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.
Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim.
Interpretuje

przepisy

dotyczące

działalności

gospodarczej,

przepisy

BHP

oraz

przeciwpożarowe. Zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne

metody i środki reklamy i promocji. W swojej pracy kieruje się etyką zawodową. Poznawanie
i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik
pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią
usług. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka obcego zawodowego
sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku
pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.
UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG
FRYZJERSKICH
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom
oferowanych usług. Nowe technologie, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd,
wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług czyli wśród klientów. Technicy usług
fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników.
Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich,
których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Analiza ofert
pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę
zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o
kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania
firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług fryzjerskich
kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi
fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Pracę znajdziesz w salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą. Możesz też pracować w
teatrze, mediach, wysokiej klasy hotelach. Praca czeka na Ciebie również w pracowniach
peruk. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci także na otworzenie własnego salonu fryzjerskiego
lub studia stylizacji fryzur.

Przychodząc do nas, nie musisz mieć żadnych
doświadczeń, my wykreujemy twoją postać !

