Перукар (перукар-модельєр)
Перукар (перукар-модельєр) – одна з самих давно відомих і поважних
професій. В народі кажуть, що зробити людину красивою можуть два майстри –
один з них кравець, а другий – перукар. І це правильно, адже вдало підібрана
зачіска, вмілий макіяж можуть не тільки змінити зовнішній вигляд людини, але
й поліпшити її внутрішній стан, зробити її на певний час щасливою.
Перукар повинен знати: Будову та властивості шкіри і волосся людини;
основи санітарії та гігієни; склад та властивості матеріалів та парфумерно –
косметичних засобів для виконання різних видів перукарських робіт,
технологію виготовлення складних пастижерних прикрас, моделювання та
композиції, технологію виготовлення пастижерних виробів та доповнень;
напрями розвитку світової моди в галузі перукарського мистецтва та
декоративної косметики; основи кольорознавства; історію розвитку зачіски;
норми та правила санітарії, охорони праці, гігієни, протипожежного захисту.
Перукар повинен уміти:Виконувати послуги з миття та масаж голови,
простір та класичні базові та сучасні модельні стрижки із застосуванням
прогресивних методів та технологічних прийомів із урахуванням
індивідуальних особливостей людини. Виконуватиме укладання волосся феном
способом “бомбаж”, “брошинг”та пальцями рук, гарячу завивку волосся
локонами різних видів та хвилями із застосуванням прогресивних інструментів
та способів, прості, модельні зачіски із використанням різних бігуді та з
урахуванням індивідуальних особливостей людини. Виготовити такі
постижерні вироби та доповнення. Виконуватиме на смуги із холодного
укладнання волосся хвилями, хімічної завивки волосся різними способами із
застосуванням як класичних так і прогресивних технологій.
Перукар — це особа, чиїм заняттям є стрижка волосся будь-якого типу,
створення зачісок та бриття чи підстригання борід чоловіків. Місце роботи
перукаря зазвичай називається перукарнею. В давнину перукарі також
займалися хірургією та стоматологією. Але сьогодні, завдяки розвитку
безпечного бриття та зниженню популярності бороди, більшість перукарів
спеціалізуються лише на стрижці волосся та створенні зачісок.
Професійна етика перукаря
 Звертатися до клієнта на ви
 ¨Культура обслуговування визначається умінням
спілкуватися за
допомогою жестів
 ¨Перукар повинен більше слухати ніж говорити
 ¨Перукар не повинен бути надоїдливим, під час спілкування з клієнтом
слідкувати за його реакцією
 ¨Під час спілкування не відволікатись на посторонні речі
 ¨Невмішукатись в розмову між іншими клієнтами та майстрами
 ¨Особисті розмови між працівниками не можна обговорювати
 При обслуговування потрібно володіти собою, мати витримку і терпіння.

