Szkoła Policealna Samorządu Województwa
Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. ks. Piotra Skargi 3
97-300 Piotrków Trybunalski,
tel. 44/ 648 63 53, fax. 44/ 648 68 50
e-mail:kontakt@policealna.org.pl
www.policealna.org.pl

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43/ 822-44-12, fax. 43/ 822-44-12
e-mail:mszsieradz@poczta.onet.pl
www.szp.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Maz.
tel./fax 44/ 724 27 43
e - mail:sekretariat@policealna.net.pl
www.policealna.net.pl

Akademia Zdrowia
ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel. 42/ 255 77 00
tel./fax 42/ 255 77 01
e-mail:lodz@akademia-zdrowia.pl
www.akademia-zdrowia.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Technik usług kosmetycznych
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 514207

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 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. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Łódź 2014

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi
z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej
i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.
Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej
i zdobniczej. Organizuje i prowadzi gabinet
kosmetyczny. Sporządza i stosuje środki niezbędne
do wykonywania zabiegów kosmetycznych.
Przeprowadza pielęgnację i upiększanie oczu,
róŜnych rodzajów cery oraz całego ciała. Wykonuje
manikiur i pedikiur. Prowadzi pielęgnację skóry
głowy i włosów. Usuwa nadmierne owłosienie.
Wykonuje makijaŜ.

Zadania zawodowe:
 wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki
pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,
 wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych,
 udzielanie
porad
z
zakresu
kosmetyki
zachowawczej i zdobniczej,
 zaznajomienie
klientów
z
najnowszymi
osiągnięciami medycyny estetycznej,
 sporządzanie podstawowych kosmetyków,
 dobór kosmetyków i zabiegów dla róŜnych
rodzajów cery i skóry.

kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie:
K1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
K2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,
dłoni i stóp .

Wymagania psychofizyczne:
Technik usług kosmetycznych wykonuje swoją
pracę w ciągłym ruchu, dlatego niezbędna jest w tym
zawodzie prawidłowa budowa kośćca i sprawność
stawów, dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
oraz dobry ogólny stan zdrowia i wytrzymałość
fizyczna.
Powinna
cechować
go
takŜe
odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków,
odporność psychiczna, opanowanie, cierpliwość,
systematyczność i dokładność.
WaŜne są takŜe takie cechy jak: spostrzegawczość,
dobry wzrok (moŜe być skorygowany okularami),
rozróŜnianie barw i zręczność rąk, prawidłowa
wymowa,
dobry
słuch.
Technik
usług
kosmetycznych, który pracuje z ludźmi powinien
posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów
z ludźmi i przejawiać gotowość do stałego
podnoszenia kwalifikacji.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w tym zawodzie mogą podjąć osoby, które
zdobyły przygotowanie praktyczne i odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. W zawodzie technik usług
kosmetycznych
kształcą
szkoły
policealne.
Wcześniej naleŜy skończyć szkołę dającą
wykształcenie średnie. Nauka w tym zawodzie trwa
2 lata. MoŜna takŜe uczestniczyć w kwalifikacyjnym

PowaŜnym przeciwwskazaniem do podjęcia tej
pracy jest alergia i kłopoty z kręgosłupem.

MoŜliwości i szanse zatrudnienia:
Technicy usług kosmetycznych zatrudniani są
głównie w gabinetach kosmetycznych, gabinetach
odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych.
Technik usług kosmetycznych powinien posiadać

wiedzę i umiejętności pozwalające na
zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu
kosmetycznego. Odpowiednie prowadzenie zajęć
w duŜej mierze decydować będzie o właściwym
wykonywaniu przyszłego zawodu. Zawód ten
wymaga szerokiej wiedzy, odpowiedniego
wykształcenia ogólnego i zawodowego.

Płace:
Zarobki technika usług kosmetycznych są
uzaleŜnione od doświadczenia, kwalifikacji oraz
miejsca pracy. Przeciętna pensja jest niŜsza niŜ
średnia krajowa. Najwięcej mogą zarobić
technicy, którzy prowadzą własne gabinety
kosmetyczne. Zarobki zaleŜą od ilości klientów
i renomy firmy.

Kształcenie:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
tel. (42) 651 69 93
tel/fax: (42) 651 41 65
e-mail:sekretariat@cku-lodz.edu.pl
http://www.cku-lodz.edu.pl/
Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz
tel. 46/ 837 58 85, fax 46/ 837 50 27
email: sekretariat@lowickiecku.pl
www.lowickiecku.pl

