Płace:

Tatuażysta na stanowisku pracownik szeregowy
otrzymuje pensję pomiędzy 2000 zł a 7400 zł. Około
10-15 procent osób w danym zawodzie deklaruje
wysokość swojego wynagrodzenia powyżej lub
poniżej średniej. Ich wynagrodzenie to kwota
z przedziału pomiędzy 1900 zł a 7700 zł.
https://pl.howmany.eu/ile-zarabia-tatuazysta
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Kształcenie:

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T.
Makowskiego w Łodzi
91-012 Łódź ul. Gandhiego 14
tel. 42/ 651 23 13
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
tel.: 42 2547 408
e-mail: kancelaria@asp.lodz.pl

Kursy tatuażu:
Aleksandra Chrząszcz “Omnia”
91-111 Łódź
ul. Traktorowa 63C/79
tel: 606830548
e-mail:kursytatuazu@gmail.com
www.omniatattoo.netgaleria.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Informacja o zawodzie

TATUAŻYSTA

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 343917

ul. A. Struga 26, 90-513 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:

w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50
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Tatuażysta to osoba, która wykonuje na ludzkim
ciele tatuaże według własnych wzorów lub wzorów
z
dostępnych
katalogów,
zazwyczaj
w przeznaczonych do tego miejscach, np. studiach
tatuażu.

Zadania zawodowe:












tworzenie własnych wzorów tatuaży do
bazy
prezentowanej
potencjalnym
klientom,
wypracowywanie
własnych
technik
i sposobów wykonywania odbitek wzorów
tatuaży na skórze,
prezentowanie klientom własnych wzorów
tatuaży
lub
katalogów
wzorów
opracowanych przez innych artystów,
udzielanie porady co do wzoru tatuażu
i jego umiejscowienia na ciele,
przekazanie klientowi informacji dotyczącej
procesu tatuowania ciała oraz właściwej
pielęgnacji wykonanego tatuażu,
przyjęcie zamówienia na wykonanie tatuażu,
wykonywanie projektu wzoru tatuażu
i ewentualne jego zmodyfikowanie na
życzenie klienta,
przygotowanie miejsca pracy do zabiegu
oraz sprzętu i narzędzi do wykonania
tatuażu, takich jak: maszynki rotacyjne,
zasilacze, dzioby (końcówki), rury, tuby,
gryfy oraz igły a także środki dezynfekujące
,opatrunki i autoklawy,
właściwe przygotowanie powierzchni skóry
do zabiegu, jej dezynfekcja,
dobór właściwych pigmentów (barwników),
tuszy i olejków oraz akcesoriów do
wykonania tatuażu (kalki do odbijania
wzorów),









naniesienie wzoru tatuażu wg projektu na
skórę klienta, wykonanie konturów,
cieniowanie i wypełnianie wzoru,
stosowanie odpowiednich kosmetyków
i środków higienicznych po wykonaniu
tatuażu (mydeł, rękawiczek, preparatów do
zabiegów antyseptycznych),
zapobieganie uszkodzeniom skóry zgodnie
z zasadami higieny,
usuwanie tatuaży,
dbałość
o
sterylizowanie
sprzętu
medycznego, czystość w pomieszczeniach,
sprawdzanie atestów na tusze i olejki,
ścisłe
przestrzeganie
zasad
higieny,
przepisów bhp i ppoż.,
stałe doskonalenie własnych umiejętności,
uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Warunki podjęcia pracy
w zawodzie:

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie tatuatora nie
wymaga ukończenia żadnego konkretnego kierunku
czy kursu, choć te ostatnie mogą okazać się
pomocne. Osoba zainteresowana pracą tatuażysty
musi przede wszystkim posiadać zdolności
artystyczne, które umożliwią wykonanie rysunku.
Zdobywanie umiejętności i doświadczenia opiera się
jednak przede wszystkim na własnej pracy,
samokształceniu i wypracowywaniu własnych
technik (często pod okiem bardziej doświadczonych
tatuatorów). Choć nie jest to żadnym wymogiem,
pomocne mogą być szkoły tatuażu, które oferują
różnego rodzaju kursy (dla początkujących czy dla
mistrzów tatuażu). Często są to osoby, które
ukończyły szkoły plastyczne lub Akademię Sztuk
Pięknych.

Wymagania psychofizyczne:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna
być
komunikatywna,
odpowiedzialna,
samodzielna, uczciwa i mieć zdolności
artystyczne. Praca ta wymaga podejmowania
samodzielnych decyzji i często związana jest ze
stresem, ponieważ to właśnie głównie tatuażysta
odpowiada za tatuaż i wygojenie ran na ciele
pacjenta.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:

Choroby
układu
kostno-stawowego
mięśniowego, narządów równowagi.

rąk,

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Tatuażysta znajdzie zatrudnienie w salonach
tatuażu, gdzie ma okazję szkolić się
w
swoim
fachu,
zdobyć
klientów
i zapracować na swoją renomę. Ten, który zdobył
już pewne doświadczenie bardzo często otwierają
własny gabinet.
W przypadku zawodu tatuażysty opinia klientów
jest bardzo istotna i to dzięki niej można liczyć
na kolejnych chętnych.
Informacji o dobrych i sprawdzonych tatuatorach
klienci szukają najczęściej wśród swoich
znajomych, dlatego tak istotne jest wypracowanie
sobie odpowiedniego rozgłosu na rynku.
Tatuażyści często zakładają własny gabinet lub
salon tatuażu.

