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Munkaszervezés és irányítás

8

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:












Az egészség- és munkavédelmi, valamint higiéniai jogszabályok,
szabályok és szabályzatok betartása a szépségápolási iparág
vonatkozásában
Eszközök, berendezések és elektromos készülékek típusai és
rendeltetése az egyes szépségápolási kezelésekhez, azok
használatának, karbantartásának és tárolásának biztonságos módja
A termékek, kozmetikumok és összetevőik rendeltetése, használata,
ápolása és potenciális kockázatai
A gyártói utasítások minden esetben történő betartásának fontossága
Szakmai etika az egészségügyi szakembertől származó ajánlások
kezelése során
Ergonómiai alapelvek
Az egyes szépségápolási kezelésekhez szükséges idő
Az üzlet működése, beleértve a célkitűzések szerepét is
Az egyén szerepe a sikeres üzlet fenntartásában
A folyamatos szakmai fejlődés önmenedzselésének értéke

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Kezelési terület előkészítése az egészségügyi, biztonsági és
higiéniai követelményeknek megfelelően
 A berendezések beállítása és támogató eszközök és anyagok
előkészítése
 Fennakadásmentes és hatékony szolgáltatás a gyártói utasításokkal
összhangban
 A kezelési terület előkészítése a maximális hatékonyság elősegítése
érdekében
 Vonzó és pihentető környezet létrehozása, hogy az ügyfél
biztonságban és kényelemben érezze magát
 Tiszta és rendezett munkaállomás a kezelés befejezése után
 Termékek ajánlása és tanácsadás
 Ápolás utáni és beszerzési tanácsadás
 Naprakész tudás az iparági trendekre és divatokra vonatkozóan
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Szakmai magatartás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:




Miért alapvető fontosságú a szakszerű magatartás és
prezentáció a pozitív ügyfél- és kollegiális kapcsolatok
kiépítéséhez
Az önmenedzselés és prezentáció jelentősége az ügyfél
kényelme és megnyugtatása érdekében
A testtartás fontossága a szakszerű imázs kialakításában
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Kiváló ügyfél- és kollegiális kapcsolatok kialakítása
Szakszerű imázs és modor kialakítása, tekintettel az egyenruhára,
személyes higiéniára és interperszonális készségekre vonatkozóan
is
Tisztelettel bánik a kollégákkal és ügyfelekkel
Hatékonyan kezeli a stresszt
Kiegyensúlyozott életvitel rendszeres testmozgással

Ügyfélszolgálat és ügyfélkapcsolatok
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

















Az ügyfelekre, termékekre és más fontos kérdésekre vonatkozó
feljegyzések vezetésének követelménye
Adatvédelmi követelmények
Az ügyfélkényelem, illem és diszkréció fontossága
Az ügyfél elvárásai és szükségleteinek való megfelelés közötti
kapcsolat
Szakmai eljárások egészségügyi ajánlással való munkavégzés esetén
Az ügyfél figyelmes meghallgatásának és alapos kikérdezésének
fontossága az ügyfél igényeinek elemzése és pontos értelmezése
érdekében
Ellenjavallatok és okok, amikor a szépségápolási szakember nem
végezhet el valamely kezelést
Milyen körülmények és okok esetén javasolt az orvoshoz fordulás
ajánlása
A kezelések során előforduló kedvezőtlen hatások és azok
kezelése
A különböző kultúrájú, korú, elvárásokkal és preferenciákkal
rendelkező ügyfelekkel való kommunikáció megfelelő formája és
stílusa
Az ügyfél holisztikus vizsgálata annak érdekében, hogy a
megfelelő kezelési tervet határozzuk meg
A „részletekre való odafigyelés” fontossága minden területen
A hatékony és fenntartott ügyfélkapcsolatok alapjai
Táplálkozástan, a testmozgás fontossága, a bőr állapota és
higiéniája
Általános problémák, amelyek előfordulhatnak, és azok önálló
megoldása
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:



Az ügyfelek kiszolgálása szakszerű, biztonságos és higiénikus módon
Az ügyfelek fogadása, üdvözlése és hellyel kínálása
szakszerűen és szívélyesen
Pihentető és emlékezetes szolgáltatás nyújtása az ügyfélnek, amely
megfelel az irányított elvárásainak
A testbeszéd pontos olvasása és értelmezése
A kulturális különbségek tiszteletben tartása és alkalmazkodás az
ügyfél szükségleteihez
Az ügyfél méltóságának védelme és megőrzése
Vizuális és manuális vizsgálat végzése
Az ellenjavallatok felismerése a konzultáció során, és azok kezelése
Orvosi tanácsadás ajánlása, ha szükséges
Az ügyfél elvárásainak és követelményeinek tisztázása a
konzultáció során
Tanácsadás a színekre, stílusra, termékekre, a bőr- és testápolás
módjára vonatkozóan
Tanácsadás minden kezelésre vonatkozóan
Pozitív kapcsolat fenntartása az ügyféllel a teljes kezelés során
Bármilyen kedvezőtlen hatás azonosítása a kezelés során, és az
azokra adott megfelelő reakció
Visszajelzés kérése az ügyféltől a kezelések befejezése előtt
A problémák gyors felismerése és megértése, és saját
hatáskörben alkalmazott folyamat a megoldásukra
Annak biztosítása, hogy az ügyfél pozitív benyomással távozzon
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Ideiglenes szőrtelenítés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:





A szőr és a bőr típusa és szerkezete
A szőr és a bőr állapota
A gyantázási/cukorgyantázási eljárásokhoz szükséges termékek
és eszközök
A megfelelő higiéniai eljárások alkalmazása vér és
testfolyadékok kezelése esetén

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:












A gyanta/cukorgyanta előkészítése és tesztelése a higiéniai
specifikációk szerint
Az ügyfél szőr- és bőrtípusának, és toleranciaszintjének pontos
értékelése
A gyártói utasítások megértése és betartása
A gyanta/cukorgyanta hőmérsékletének tesztelése a gyantázás előtt
A gyanta/cukorgyanta alkalmazása és eltávolítása, nyugtató termék
használatával, az ügyfél szükségleteinek és az egészségi és
biztonsági útmutatások betartásával
Forró gyantázás, meleg gyantacsík, vagy cukorgyantázási
módszerek alkalmazása különböző területeken
Gyanta vagy cukorgyanta alkalmazása és eltávolítása a bőr minimális
sérülésével
A vér vagy testfolyadékok biztonságos és higiénikus kezelése, a
másokat fenyegető fertőzésveszély kiküszöbölése
Csipesz használata szemöldökszedéshez és a szemöldök formájának
kialakításához
Ápolás utáni és beszerzési tanácsadás biztosítása
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Arc

30

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az ügyfél és a munkaállomás előkészítésének módszerei minden
arckezeléshez
 Az arc és a fej anatómiája és fiziológiája
 Ellenjavallatok és kedvezőtlen hatások, és a kezelés átalakításának
módja
 A biztonságos eljárások betartásának fontossága az
elektromos készülékek használata és karbantartása során
 Különböző bőrtípusok és állapotok, és azok kezelésének módja
 A vegyi anyagok szem közeli használatához kapcsolódó problémák
 Különböző arc-, szem- és szájformák
 A kívánt eredményhez szükséges sminktermékek különböző
típusai és színei
 Aktuális sminktrendek és -divatok
 A problémák önálló megoldásának fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Az ügyfelek kiszolgálása szakszerű, biztonságos és higiénikus módon
A gyártói utasítások megértése és betartása
Az ügyfél megfelelő előkészítésének módja az arckezelésre,
figyelembe véve az ügyfél kényelmét és méltóságát is
Az ügyfél és a terület megfelelő előkészítésének módja az elektromos
arckezelésekre
Teljes arcbőrelemzés elvégzése
Termékek kiválasztása minden bőrtípusra és ügyféligényre
Teljes arckezelés elvégzése, speciális bőrápoló termékek és
elektromos készülékek használatával az ügyfél igényeinek
teljesítésére
Szemöldök- és szempillaszínezési és szemöldökformázási kezelések
különböző típusainak elvégzése az ügyfél követelményei szerint
Sminkelés különböző alkalmakra, beleértve a fantasy stílusokat is
Különböző műszempillák alkalmazása (tincses, csomós vagy szálas)
Ápolás utáni és beszerzési tanácsadás biztosítása

Test

25

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:









Az ügyfél és a munkaállomás előkészítésének módszerei
testkezeléshez
A testrészek anatómiája és fiziológiája
Testtípusok, izomtónus, bőrszerkezet és a kapcsolódó betegségek
A biztonságos eljárások betartásának fontossága az elektromos
készülékek használata és karbantartása során
Testmasszázs-kezelés típusai
Gépi masszázsmódszerek típusai
Kulturális különbségek és követelmények
Az illóolajok jellege, rendeltetése és használata

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Testkezelési terv kidolgozása az ügyfél azonosított szükségleteinek
megfelelően
Az ügyfél megfelelő előkészítésének módja a testkezelésre,
figyelembe véve az ügyfél kényelmét és méltóságát is
A gyártói utasítások megértése és betartása
Az ügyfél szükségleteinek megfelelő termék kiválasztása
Az ügyfél szükségleteinek megfelelő testradír kiválasztása,
alkalmazása és eltávolítása
Az ügyfél szükségleteinek megfelelő testtekercselés kiválasztása,
alkalmazása és eltávolítása
Masszázs végzése a megfelelő ritmusban, sebességgel, nyomással
és mozgástartományban
Gépi kezelések különböző típusainak használata
Aromaterápiás olajok használata, és szinergikus keverék kikeverése
az ügyfél egyedi követelményeinek alapján

Láb, kéz és körmök
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:









Köröm- és bőrfertőzések és problémák – kéz és láb
A kéz, láb és köröm anatómiája
A vegyi anyagok egészség- és munkavédelmi vonatkozásai
Manikűr- és pedikűreljárások és kezelések
Természetes és műkörmök karbantartása és javítása
Műköröm felrakása
Körömdizájnok és divatok típusai
Aktuális körömtrendek és -divatok

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Körömkezelések előkészítése megfelelő termékekkel és ergonomikus
kialakítással
 Spa manikűr és pedikűr kezelések elvégzése a kezelések és termékek
teljes skálájával az ügyfél szükségleteinek megfelelően
 Kezelések
végzése
bőrradírozással,
körömágyápolással,
masszázzsal, maszkkal és lakkozással
 Különböző körömdizájnok alkalmazása
 Kék UV-fényre kötő géllakk alkalmazása
 Műkörmök felrakása
 Különböző körömrendszerek alkalmazása
 Ápolás utáni és beszerzési tanácsadás biztosítása
Összesen
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