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Jobbet

Kosmetiker– og
Wellnessuddannelsen

Kosmetikerne arbejder med at
rense, massere og lægge ansigtsmasker, som strammer
huden op. Eller de dybderenser
og behandler huden med elektriske apparater. Og vil man
piftes ekstra op med farvede
bryn og vipper, lakerede negle
og festlig makeup, er det også
et job for kosmetikerne. De
fjerner tillige uønsket hårvækst
samt vejleder om hudpleje og
kosmetik. Kosmetikere arbejder i skønhedssaloner, Wellnesscentre, inden for TV- og
filmindustrien samt for store
makeup-firmaer.
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Her er din uddannelse
En veluddannet kosmetiker er ekspert i alt inden for
kosmetik og Wellness. I det daglige arbejde skal kosmetikeren være indstillet på at have med mennesker at
gøre. Uddannelsen tager 2 ½ år og veksler mellem
skoleophold og praktikophold. Det kræver, at man har
en praktikaftale, og der er kamp om de godkendte
klinikker. Kosmetkereleven får løn i hele sin læretid.

Der er ingen adgangsbegrænsning til kosmetikeruddannelsen. Du kan komme i gang, hvis du selv
skaffer dig en praktikplads i en klinik. Du kan
også påbegynde uddannelsen på en af de tre skoler der udbyder kosmetikeruddannelsen.

Uddannelsen består af et grundforløb med en varighed
på op til 1 år, og et hovedforløb, der består både af
praktik og 28 ugers skoleundervisning. Du kan vælge at
starte på skolen med grundforløbet eller i en praktikvirksomhed.

Uddannelsen udbydes på skolerne CPH WEST
København, SDE Odense og Tech College Aal-

Uddannelsen er opdelt i følgende moduler:

I løbet af uddannelsen lærer du om kroppens anatomi
og fysiologi, ernæringens betydning for en sund krop i
et sundt legeme og kemien i kosmetiske præparater.

Hovedforløb trin 1— Kosmetikerassistent
Hovedforløb trin 2— Kosmetiker med speciale

Du lærer også om hud og skønhedspleje, ansigtsmassage, kosmetiske kropsbehandlinger og fodbehandlinger, hvor brugen af apparatur indgår. Du undervises i
faget: Stil, form og farve, som omfatter alt inden for
dag- og aftenmakeup, foto- og podiemakeup.

Din uddannelse afsluttes med en svendeprøve, hvor du
viser, hvad du har lært hos din mester. Svendeprøven
afholdes efter sidste skoleperiode. Om efteråret i november og om foråret i april/maj.

Uddannelsen afsluttes med et internationalt svendebrev, der giver gode jobmuligheder på hudplejeklinikker og saloner i såvel ind- som udland.

KOSMETIKERUDDANNELSEN

Skoleperioderne er markeret med rød farve og praktikperioderne med blå farve. Tallene angiver antal uger på skolen. Uddannelsen varer 2 ½ år
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