SALON
(kosmetický, kadeřnický,
masá ž ní, vizá ž istický apod.)

Myslíte si, ž e by vá s bavila prá ce, která je zaměřená
na pé č i o lidský vzhled nebo kondici?
Myslíte si, ž e má te zruč né a citlivé ruce a hlavně prsty?
Lá kalo by vá s být v neustá lé m kontaktu se zá kazníky?
Zvlá dá te jedná nís lidmi? Má te sluš né a kultivované vystupová ní?
Bavilo by vá s dá vat rady zá kazníkům?
Je pro vá s samozřejmostídodrž ová níč istoty?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
SALON (kosmetický , kadeřnický , masáž ní, vizáž istický apod.)

Uplatně ní, která by se pro vás moha hodit:
- holič - kadeřní
k- kosmetič ka - kosmetič ka - vizá žistka- pediké rka - maniké rka - masé r -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

kosmetič ka - vizážistka

masé r

holič - kadeřník

kosmetič ka

pediké rka - maniké rka

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Ruč ní roztírání,
mazání,
masírování

Práce
s ručními
nástroji a
pomů ckami

Obsluha strojů
a zař ízení,
jejich běžná
údržba

Poradenství

masé r
kosmetič ka
pediké rka - maniké rka
kadeřník
kosmetič ka - vizážistka

Vymý šlení,
navrhování,
tvů rč í práce

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání
Jsou tu nejbě ž ně jš ía relativně nejvhodně jš í
obory š kolního vzdě lá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , ž e jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů.

maturita,
vyš š íš kola

Specializace ve zdravotnictví –
rehabilitační pracovník
vyučení

Osobní služ by
kadeřník - holič
pedikérka - maniké rka
kosmetič ka
kosmetič ka - vizážistka

Kadeřník
Kosmetička
Na vzdělá ní nezá lež í

masér
Masé rský
kurs

