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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Juuksur, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Hairdresser, level 4

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Juuksuri töö on kliendile juuksuriteenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi.
Juuksur töötab kollektiivis ja vastutab oma tehtud töö lõpptulemuse eest.
Juuksuri tööülesanneteks on peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, värvimine ja
blondeerimine, soengute ja püsilokkide tegemine, vuntside ja habeme lõikamine. Juuksur on kursis moetrendidega, nõustab
klienti teenuste ja toodete valikul, soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid.

Töö osad:
1. Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
- Juuste ja peanaha pesemine.
- Juuste ja peanaha hooldamine.

2. Juuste lõikamine
- Juukselõikuse skeemi koostamine ja kombineerimine.
- Juuste lõikamine.

3. Habeme ja vuntside lõikamine
- Habeme ja vuntside lõikamine.
- Habeme ja vuntside hooldus.
- Hooldus-ja viimistlustoodete soovitamine.

4. Püsilokkide tegemine
- Rullide keeramine.
- Lokivedeliku ja kinnitusaine kasutamine.
- Järelhooldus.
5. Juuste värvimine
- Värvisegu valmistamine.
- Värvisegu kandmine juustele.
- Värvitöötluse lõpetamine.

6. Soengu kujundamine
- Rullisoengute tegemine.
- Föönisoengute tegemine.
- Ülespandud soengute tegemine.
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- Ajastusoengute tegemine.
7. Klienditeenindus
- Kliendi vastu võtmine.
- Kliendi soovi väljaselgitamine.
- Juuksehooldus- ja viimistlustoodete müümine.
- Teenindussituatsiooni lõpetamine.

8. Administreerimine ja tegevuse korraldamine
- Broneerimine.
- Teenuste hindade kujundamine.
- Tegevuse korraldamine.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Juuksur, meestejuuksur, naistejuuksur.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Juuksur, tase 5

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

