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Kosmetyczka

Kod:

514202

Kosmetyczka jest zawodem usługowym zaliczanym do usług osobistych,
obejmuje czynności związane z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych
i upiększających.
Praca kosmetyczki ma charakter indywidualny i wykonywana jest
samodzielnie na podstawie własnych wiadomości, umiejętności
praktycznych oraz doświadczenia zawodowego. Do zadań kosmetyczki
należy przede wszystkim wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki
pielęgnacyjnej, tj. oczyszczanie, złuszczanie, nawilżanie skóry twarzy szyi
i dekoltu. Następną grupą zabiegów są zabiegi upiększające, zdobnicze
oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych ze szczególnym
uwzględnieniem światła, prądu, wody, temperatury i ultradźwięków.
Kolejnym działem są porady i zabiegi z zakresu stylizacji i wizażu, gdzie
Synteza:
klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz
sposobów jego wykonania, formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru
odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków.
Polem zabiegowym dla kosmetyczki jest skóra ciała ludzkiego, w
szczególności na twarzy, szyi, dekolcie, dłoniach i stopach. Podstawową
umiejętnością kosmetyczki jest rozpoznawanie rodzajów skóry oraz
stosowanie różnych sposobów jej pielęgnacji. Bardzo ważna jest ocena,
czy defekty cery mieszczą się w granicach fizjologii, tzn. stanu
normalnego, czy też wymagają ingerencji medycznej. Wykonywanie
zawodu kosmetyczki wymaga dużej odpowiedzialności, bowiem zabiegi
kosmetyczne oddziałują bezpośrednio i pośrednio na organizm człowieka.
Nieodzownym elementem pracy jest również śledzenie zmian i trendów
rozwojowych w kosmetyce.
Zadania
• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami
zawodowe:
BHPergonomii, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
• diagnozowanie skóry i jej przydatków oraz prowadzenie karty
klienta;
• dobieranie preparatów, narzędzi, przyborów i aparatów do zabiegu;
• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy, szyi i
dekoltu;
• farbowanie brwi i rzęs;
• wykonywanie zabiegów upiększających twarzy;
• wykonywanie stylizacji rzęs;
• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni, stóp i paznokci;
• zdobienie paznokci;
• usuwanie owłosienia z twarzy i ciała;
• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała;
• wykonywanie zabiegów upiększających ciała;
• udzielanie porad kosmetycznych.
Zawód kosmetyczki można uzyskać ucząc się w trakcie pracy oraz
poprzez naukę zorganizowaną w szkole w zawodzie Technik usług
kosmetycznych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Formalne
potwierdzenie kompetencji w zawodzie kosmetyczka jest możliwe także

po zdaniu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Wykonywanie tego
zawodu wymaga nieustannego uzupełniania i doskonalenia kompetencji,
stosownie do potrzeb rynku pracy i własnych, poprzez uczestnictwo w
różnych formach kształcenia ustawicznego. Wykonywanie zawodu
kosmetyczki wymaga podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii,
dermatologii, a szczególnie z zakresu chorób cywilizacyjnych.
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