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ZAMĚSTNÁNÍ, O KTERÉ SE
UCHÁZÍM
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
01. července 2012 – 31. srpna
2012

Kadeřnice
Salon Oskar
Dvořákova 13, 602 00 Brno (Česká republika)
www.salonoskar.cz
Letní brigáda - tvorba účesu s ohledem na typ zákazníka a jeho požadavky; úprava účesů stříháním;
tvarování vlasů vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým ondulačním železem, ondulačními
kleštěmi a žehličkou; odbarvování vlasů, melírování vlasů odbarvováním a barvením, tónování a
barvení vlasů; úprava vzhledu zákazníka (holení vousů, úprava tvaru kníru a plnovousu, barvení řas a
obočí, kníru a plnovousu); dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zdravotněhygienických předpisů a zásad osobní hygieny.
Obor nebo sektor Osobní služby

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ
PŘÍPRAVA A KURZY
06. března 2012 – 20. března
2012

Praktické osvojení si získaných odborných dovedností v učebním
oboru Kadeřnice
Evropská unie - Program Leonardo da Vinci - Projekt mobility - Mezinárodní stáž v podnicích pro
osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT), Mnichov (Německo)
Pracovní stáž v Německu u kadeřnické firmy Lindgens. Poskytování komplexní kadeřnické péče stříhání vlasů, úprava účesů, poradenství v oblasti péče o vlasy a vlasové kosmetiky, doplňková péče
o klientelu salonu (masáže etc.).

01. září 2009 – 07. června 2012

Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru Kadeřnice

Úroveň EQF 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Dukelská, Třinec (Česká republika)
Volba vhodné úpravy účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu se zdravotně-hygienickými
předpisy, technologickými postupy, estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými
poznatky; posouzení možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob
vlasů a pokožky kštice; volba vhodných vlasových přípravků podle jejich vlastností a možností použití;
poskytování poradenské služby; vedení předepsané provozní agendy; profesionální a kultivované
vystupování, dodržování zásad společenského chování.
OSOBNÍ DOVEDNOSTI
Mateřský jazyk

čeština, slovenština
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Další jazyky

angličtina
ruština

Michaela Křenková

POROZUMĚNÍ

MLUVENÍ

PÍSEMNÝ PROJEV

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný ústní
projev

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Úrovně: A1/A2: Začátečník - B1/B2: Nezávislý uživatel - C1/C2: Způsobilý uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Komunikační dovednosti

Odborné dovednosti

Počítačové dovednosti

Týmová hráčka, schopná se rychle adaptovat v mezinárodním prostředí. Od roku 2011
administrátorka stránek na sociální síti Facebook, věnovaných současným trendům v oblasti péče o
vlasy.
Zkušenost s vytvářením účesů pro slavnostní příležitosti, potvrzená 2. místem v kadeřnické a
kosmetické soutěži Kalibr Cup 2012 v Lanškrouně.
Dobrá znalost práce se sadou kancelářských nástrojů pro podnikatele Microsoft Office 2013 a 2010
(Word, Excel, PowerPoint, One Note, Outlook, Access, Publisher).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Členství
Řidičské oprávnění

Redakční tým časopisu Dolores pro kadeřníky a stylisty od října 2012.
Držitelka řidičského oprávnění skupiny B - aktivní řidička.

© Evropská unie, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Stránka 2 / 2

