
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

Adres zamieszkania: ul. Ogrodniczki 33, 00-100 Warszawa 

Data urodzenia: 7.06.1984 r. 

E-mail: aleksandra.kowalska@poczta.pl 

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2004 – 28.06.2007 r.  Wyższa Szkoła Umiejętności w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Kierunek: Fryzjerstwo 

Tytuł: licencjat 

01.09.2002 – 30.06.2004 r.   Technikum Zawodowe im. Juliana Tuwima w 
Gorzowie Wielkopolskim 

Tytuł: technik fryzjer 

01.09.1999 – 15.06.2002 r.  Zespół Szkół Zawodowych w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Tytuł: fryzjer 

Doświadczenie zawodowe:  

02.11.2010 – 31.12.2012 r.   „ADA” Salon Fryzjerski 

Stanowisko: fryzjerka 

Zakres obowiązków: strzyżenie na sucho lub 
mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, 
brzytew i innych narzędzi, maszynek i tempery, 
modelowanie za pomocą grzebieni, szczotek i 
suszarki ręcznej 
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CURRICULUM   VITAE 



15.10.2008 – 18.10.2010 r.   Studio Urody „Madame” 

Stanowisko: fryzjerka 

Zakres obowiązków: strzyżenie, pielęgnacja, 
czesanie, układanie, farbowanie, mycie włosów, 
golenie zarostu 

03.09.2006 – 18.08.2008 r.   „Vivica” Fryzjer 

Stanowisko: fryzjerka 

Zakres obowiązków: strzyżenie damsko-
męskie, koloryzacja włosów, czesanie fryzur 
okolicznościowych, utrzymywanie porządku i 
ładu w miejscu pracy 

12.07.2004 – 31.08.2006 r.   Studio Wizażu „Madeleine” 

Stanowisko: fryzjerka 

Zakres obowiązków: strzyżenie, stylizacja, 
koloryzacja, dbanie o ład, porządek i miłą 
atmosferę w miejscu pracy 

Przebyte kursy i szkolenia:  

06.2011 r.  Szkolenie „Hair In Journey Professional” z gościnnym udziałem 
stylistki Anny Kocemby, organizowane przez firmę „Look” 

06.2010 r.  „Upinanie koków” kurs doszkalający dla fryzjerów organizowany 
przez firmę „METAmorfoza” 

02.2008 r.  Kurs wizażu II stopnia organizowany przez firmę „Beckinser” 

Znajomość języków:  

Angielski: zaawansowany w mowie i piśmie 

Niemiecki: średniozaawansowany w mowie i piśmie 

Francuski: komunikatywny 

 

Umiejętności i cechy osobowości:  



• prawo jazdy kat. B 
• znajomość kasy fiskalnej 
• obsługa urządzeń i sprzętu fryzjerskiego 
• wysoka kultura osobista 
• podzielność uwagi 
• kreatywność 
• precyzja 
• uprzejmość 
• dyspozycyjność 
• cierpliwość 
• wrodzony optymizm 
• zorganizowanie 
• dokładność 
• komunikatywność 
• duża odporność na stres 
• umiejętność nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z 

klientami 

Zainteresowania:  

• pływanie 
• muzyka klasyczna 
• kino polskie 
• prasa kolorowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-fryzjera 

 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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