ILE-APAINKETAKO LANPOSTUAREN
PROFILA
Eskakizunak
Gutxieneko esperientzia: beharrezkoa da
Gutxieneko eskakizunak:
•

Ile Apainketako eta Estetikako LHko teknikaria

Azalpena
Babesten Taldean, ILE-APAINTZAILE bila gabiltza, egoitzetan eta eguneko zentroetan
ditugun profesionalen diziplina anitzeko taldea osatzeko.
Honako hauxe izango dute xede, zentroko gobernantaren menpean:
Behar besteko ekintzak egitea, erabiltzaileek edota haien senideek irudiaren eta
orrazkeraren inguruan adierazitako premiei erantzuna emateko.

Honako hauexek izango dira haien eginkizunak:
Zentroko antolakuntzari dagokionez:
•

Erabiltzaileentzat ile-apainketako eta estetikako zerbitzua antolatzea eta
garatzea.

•

Euren jarduerarako tresnak, materialak eta instalazioak txukun edukitzea.

•

Ile-apainketako zerbitzua eskatzen duten erabiltzaileei harrera egitea eta
aholkularitza ematea.

Artatutako erabiltzaileei dagokienez:
•

Ilea garbitzea.

•

Ilerako tratamenduak ematea; esate baterako, zenbait eratako xanpuak, lozioak
edo finkatzaileak.

•

Ilea eskuko edo kaskodun lehorgailuaz sikatzea.

•

Ilea zenbait eratako artaziez, labanaz edo makina elektrikoaz moztea.

•

Ilea zenbait eratako tresnen bidez moldeatzea; esate baterako, kurrikak,
erruloak, pintzak eta ile-lehorgailuak.

•

Erabiltzaileek eskatutako estiloaren arabera orraztea zenbait eratako orrazien
eta eskuilen bidez, baita lehen aipatutako zenbait tresnaren bidez ere.

•

Ilea tindatzea.

•

Eskuko azazkaletako manikura egitea eta azazkalak margotzea.

•

Bekainak atontzea.
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•

Aurpegia depilatzea (kokotsa, goiko ezpaina...).

Zentroko langileei dagokienez:
•

Zentroko langileekin lan egitea ile-apainketako zerbitzugintzarako ordutegiak
antolatzeko, baina, batez ere, Arreta Zuzeneko langileekin (gerokultoreekin).

Eskaintzen duguna
•

Adinekoentzako laguntzaren sektoreko lana Bizkaian liderra den erakundean
(gu ezagutzeko, Babesten Taldearen profila ikusi Linkedinen).

•

Gure zentro guztiak Bizkaiko Foru Aldundiarekin daude itunduta.

•

Bizkaian ditugun zentroetan (Bilbo, Sestao, Muskiz, Basauri, Bermeo,
Abanto-Zierbena...).

Gurekin lan egin nahi baduzu:

Datuen Babesari buruzko Araudi Orokorraren arabera (EB 2016/679), jakinarazi egiten dizugu borondatez eman dituzun
datuak BABESTEN TALDEAK tratatuko dituela, enplegu-eskabideak kudeatzeko. Horretarako, zure datuak sartuko ditu
lan-poltsan eta, hala badagokio, hautaketa-prozesuetan, erakundeko lanpostuak betetzeko. info@grupobabesten.eus

