
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Do obowiązków technika usług fryzjerskich należy wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich, za pomocą różnorodnych narzędzi,         z 
wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów 
fryzjerskich. Fryzjer dba również  o wyposażanie stanowisk pracy 
w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi modę    i 
techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki 
fryzjersko-kosmetyczne, korzysta z technik komputerowych.    W 
zawodzie niezbędne są: spostrzegawczość i podzielność uwagi, 
zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość 
estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności    w pracy, 
dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna          do 
wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Z zatrudnieniem  nie ma kłopotu. Rynek usług fryzjerskich jest od 
lat ustabilizowany i zapotrzebowanie jest stałe. Technik usług 
fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w renomowanych Salonach 
Fryzjerskich czy też Fryzjersko - Kosmetycznych. Posiada 
również kwalifikacje niezbędne do otwarcia własnej działalności 
gospodarczej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych, a 
także miejsca, gdzie potrzebny jest stylista, czyli: teatry, 
telewizja, studia fotograficzne.
W zawodzie niezbędna jest wrażliwość estetyczna, precyzja 
i poczucie odpowiedzialności w pracy, wysoka kultura osobista, 
spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego 
podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność 
manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich 
i kosmetycznych. 
Zawód fryzjera to zawód manualny, wymagający pewnych 
umiejętności, np. odpowiednie trzymanie aparatów, narzędzi czy 
też przyborów fryzjerskich przy wykonywaniu zabiegów, które 
można posiąść tylko poprzez wielokrotnie powtarzane ćwiczenia.

Predyspozycje do wykonywania zawodu: 
Zainteresowania  w  zakresie  mody,  stylizacji,  pomysłowość, 
twórczość, kreatywność, higiena pracy, wysoka kultura osobista; 
komunikatywność,  umiejętność  wysławiania  się;  wysoki  poziom 
aktywności;  podzielność  uwagi,  refleks;  operatywność; 
życzliwość. 
Możliwość zatrudnienia: 
- zakłady i salony fryzjerskie, charakteryzatornie,
- plany filmowe, teatry opery, filharmonie, 
- zakłady wykonujące peruki, 
- własna działalność gospodarcza. 
Możliwości dalszego kształcenia:   
W  czasie  nauki  uczniowie  zdają  egzaminy  potwierdzające 
kwalifikacje  w  zawodzie.  Pomyślnie  zdane  egzaminy  oraz 
ukończenie szkoły dają tytuł technika usług fryzjerskich. Egzamin 
maturalny  daje  możliwość  kontynuowania  nauki  na  studiach 
wyższych.
Jeżeli jesteś: pomysłowy, spostrzegawczy, odpowiedzialny.
Jeżeli cenisz: niezależność, piękno, poczucie estetyki.
Jeżeli chcesz: tworzyć modne fryzury, zdobyć atrakcyjny 
zawód… 

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 
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