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BEZPŁATNA OFERTA KSZTAŁCENIA
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04.
(bardzo atrakcyjny zawód, szerokie spektrum zatrudnienia)
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie - Wykonywanie
zabiegów kosmetycznych
Forma organizacyjna kursu: Prowadzony jest w systemie zaocznym. Zjazdy odbywają
się w soboty i niedziele. Najczęściej, co drugi weekend.
Termin rozpoczęcia: planuje się na styczeń 2020r. , ewentualnie w innym terminie
Wymagane dokumenty: wniosek (można wypełnić na miejscu ), świadectwo ukończenia
szkoły; pozostałe dokumenty można dostarczyć nieco później, zapraszamy do
bezpośredniego kontaktu.
Adresaci kursów: wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę
podstawową, nie trzeba mieć wykształcenia średniego.
Opis Kursu: Technik usług kosmetycznych to zawód wykonywany głównie przez kobiety.
Absolwentki naszego kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej,
leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu
kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Profesjonalnie zajmują się pielęgnacją dłoni i stóp,
wykonują popularne zabiegi depilacji oraz oczyszczania skóry. Podczas nauki na kierunku
technik usług kosmetycznych, nasze uczennice poznają tajniki dermatologii oraz podstawy
anatomii. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami z
tej branży, które wśród najlepszych absolwentek tego właśnie kierunku poszukują swoich
pracowników. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym
z najbardziej
dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie.
Możliwości zatrudnienia:

Absolwentki kierunku technik usług kosmetycznych posiadają
szerokie umiejętności z zakresu pielęgnacji ciała. Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości
pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych, uprawnia do prowadzenia własnej działalności
w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Technik usług kosmetycznych znajdzie
zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, fitness
klubach, jak i renomowanych gabinetach kosmetycznych.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności
zawodowych.
Absolwent otrzymuje:


Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydawane na
druku MEN,
 po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych – świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu opiekunki dziecięcej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Warszawie.
Osoby posiadające wykształcenie średnie uzyskują ponadto dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe na poziomie TECHNIKA. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie
wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.
Szczegółowe informacje:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30 A,
tel. 22 810 46 17, pokój 26 ( CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO )
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