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                  Europass  
Önéletrajz 

  

 
Személyi adatok 

 

Vezetéknév/Utónév  FRIZURA Nelly 
Cím  Fonó utca 4., Veszprém 8242 

Telefonszám  +36 11234567  

E-mail  frizura.nelly@hotmail.com 

Állampolgárság  magyar 

Születési dátum  1985. február 29. 
 
 

Betölteni kívánt munkakör / 
Foglalkozási terület 

 fodrász 

 
Szakmai tapasztalat 

 

Időtartam  2005. május -  

Foglalkozás/beosztás  Női fodrász 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  - hajvágás ollóval, hajvágó géppel és borotvával, frizuraritkítás 

- tartóshullám készítése 

- hajfestés, színezés 

- számítógépes frizurakészítés 

- hajszárítás, hajformázás 

A munkáltató neve és címe  Gyöngyvirág Szépségszalon, Sopron 

Tevékenység típusa, ágazat  szolgáltatás 
 

Időtartam  2004. augusztus-2005. február 

Foglalkozás/beosztás  Női fodrász gyakornok 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  - hajmosás, masszírozás 

- hajvágás ollóval, hajvágó géppel és borotvával, frizuraritkítás 

- tartóshullám készítés 

- hajfestés, színezés 

- hajszárítás, hajformázás 

A munkáltató neve és címe  Schwarzkopf Hajvágószalon, Bécs 

Tevékenység típusa, ágazat  szolgáltatás 
 

Időtartam  2003. szeptember-2004. június 

Foglalkozás/beosztás  Fodrász tanuló 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  hajmosás, fejmasszírozás, hajvágás, beszárítás  

A munkáltató neve és címe  Hajbalzsam Fodrász Iskola, Veszprém 

Tevékenység típusa, ágazat  szolgáltatás 
 
 

Tanulmányok 
 

Időtartam  2003. szeptember–2004. június 
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Végzettség/képesítés  Fodrász 

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés   marketing, anyagismeret, munkavédelem, hajvágás technikák, női szakmai gyakorlat, férfi szakmai 
gyakorlat, hajhosszabbítás, póthaj-készítés, haj- és fejbőrápolás, paróka készítés, sminkelési 
alapismeretek, német 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 Hajbalzsam Fodrász Iskola, Veszprém 

 
Időtartam  1999. szeptember-2003. június 

Végzettség/képesítés  érettségi 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 Bartók Béla Gimnázium, Veszprém 

 
 

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

Anyanyelv(ek)  magyar 
 

Egyéb nyelv(ek) 

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

 Európai szint (*)   Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  
 

Német Nyelv  B2 Önálló felhasználó B1 Önálló felhasználó B2 Önálló felhasználó B1 Önálló felhasználó A2 Alapfokú felhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
 

Társas készségek és 
kompetenciák 

 vevőközpontúság, ügyfélbarát, barátságos attitűd, jó beszédkészség 

 

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

 fodrászüzletben üzemelő gépek használatának ismerete 

 

Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák 

 Word alapfok 

 

Művészi készségek és 
kompetenciák 

 jó rajzkészség 

 

Egyéb készségek és 
kompetenciák 

 kreativitás, kulturált megjelenés 

 

Kiegészítő információk  2007. Hajháló 4. internetes fodrászverseny közönségdíja 
2. helyezet: V. Best-ia HairFodrász verseny, 2005. Veszprém 
 

 
 


