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Zadałyśmy pytania:
1. Jaką szkołę Panie skończyły, aby móc pracować w reprezentowanym
zawodzie? Czy poleciły by Panie tę szkołę? Dlaczego?
Panie skończyły szkołę kosmetyczną i poleciłyby tę szkołę każdej osobie
chcącej pracować w zawodzie. Ale …. Aby pracować do nauki szkolnej należy
dołożyć wiele godzin na własną naukę: samodzielne eksperymentowanie z
kosmetykami, makijażem, wyszukiwanie informacji o nowych produktach,
uczestniczenie w targach branżowych, spotkaniach zawodowych.
2. Proszę opowiedzieć o najbardziej zaskakującym zabiegu jakie Panie
zrobiły?/ O najprzyjemniejszym kliencie?
Najprzyjemniejszy klient to ten, który mówi o swoich oczekiwaniach,
przyjmuje sugestie i darzy nas zaufaniem i szacunkiem
3. Co to znaczy prowadzić salon urody? Co trzeba umieć, widzieć, czego należy
nauczyć się samodzielnie?
Prowadzenie własnej firmy oznacza wzięcie odpowiedzialności za siebie i
innych - pracownik. Wymaga wielu godzin spędzonych na planowaniu
wydatków, opracowaniu strategii działania ekonomicznego ( no co i ile
wydam ), ale również reklamy zakładu – istnienie na portalach
społecznościowych, prowadzenie strony firmy, pozyskiwanie klientów
strategicznych.
5. Co z wiedzy szkolnej przydaje się w pracy zawodowej?
Z wiedzy szkolnej najbardziej przydaje się umiejętność poprawnego mówienia
i pisania ( pisma urzędowe + sprawozdania, relacje), umiejętności
matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i oczywiście
logiczne myślenie, szacowanie.
6. Czy naukę trzeba kontynuować? Kto się nie dokształca, ten się cofa w
rozwoju.
7. Czy zarabiają Panie powyżej średniej krajowej? Zarobki zależą od ilości
klientów. Np. w okresie świątecznym jest więcej.
8. Czy w umowie o pracę wymieniono szczegółowo zakres obowiązków i
praw? Tak, bo to narzuca prawo.
10. Co to znaczy być z pracy zadowolonym: zarabiam wystarczająco na moje
potrzeby, czy praca sprawia mi przyjemność?

Tak. Firma się rozwija a nasze klientki są zadowolone i polecają nas innym. Za
co dziękujemy
W czasie rozmowy mogłyśmy same poeksperymentować na sobie ( i nie
tylko… p. Beata śmiało poddała się …) Czy będziemy pracować w tym
zawodzie – dziś mówimy tak. Teraz wybieramy się do szkoły kosmetycznej. A
więc czekajcie na relacje ze szkoły.:)
Spotkanie w salonie kosmetycznym było fantastyczne – polecamy 
Zobaczcie nas na Facebooku
 https://www.facebook.com/shinesalonurody/?fref=ts

