
Egyre többen tudják, hogy létezik egy sajátságos
világverseny, a fiatal szakemberek „olimpiája” – a WorldSkills.

2011. október 5–8. között Londonban 45 szakma 50 országból érkezett
1000 versenyzôje méri össze tudását.

A MOSZI Országos Fodrász, Kozmetikus, Kéz-, Lábápoló és Mûkörömépítô Szakmai Ipartestület a Fodrász versenyág fôszponzora
és a magyarországi válogatóverseny szervezôje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és az Arató Fodrász Akadémiával.
Keressük azokat a tehetséges, angol nyelvhasználatban jártas, fiatal fodrász szakembereket – a verseny évében a versenyzô nem
lehet idôsebb 22 évesnél –, akik szívesen részt vennének a 2011. április 28. (csütörtök) és 2011. május 26. (csütörtök) megren-
dezendô válogatón. A döntô: 2011. június 15. A helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1072 Budapest, Dob u. 51.)

A válogatóverseny kiírása, valamint a jelentkezési lap letölthetô a www.moszi6.hu oldalról. A válogatón kiválasztottak szakmai felkészítését a MOSZI Országos Szak-
mai Ipartestület vállalja, Arató Krisztián világbajnok fodrászmester segítségével. A londoni versenyre utazó csapat költségeit (verseny részvételi díj, utazás, szál-
lás) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) állja. Érdeklôdés esetén további felvilágosítást szívesen adnak a MOSZI munkatársai az (1) 321-2399 és a
06/30/445-2621 telefonszámokon és e-mail: ipartestulet@moszi6.hu, fodrasz@moszi6.hu! Technikai kérdésekben keresendô: Arató Krisztián +36 30 9827-839.

FODRÁSZ FELADATKÖRE
Megfelelve a mai fodrászokkal szemben támasztott igényeknek, a versenyen induló szakembernek magas szintû szaktudással és
professzionális magatartással kell rendelkeznie, a kreativitás, a képzelôerô, a technikai szakértelem mellett. Ismernie kell a divatot,
a trendeket, éppúgy a versenypáston, mint a hétköznapi szalonmunkában.
A versenyen a gyakorlati tudást kell bemutatni élô modellen vagy babafejen, de tudni kell hajelemzéseket készíteni, illetve vázlatot
rajzolni!
A versenyfeladatok végrehajtása sorsolt modelleken történik, de babafej is használható. (Minden versenyzônek a kiírásnak
megfelelôen modellrôl kell gondoskodni, akik a helyszínen sorsoláson vesznek részt.)

Képviseld Te Magyarországot!
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WorldSkills 2011.

magyarországi válogatóverseny
– FODRÁSZ SZAKÁGBAN

A WorldSkills olyan egyedülálló, nemzetközi tagsággal rendelkezô nonprofit szervezet, amely világszerte emelni kívánja a
szakismeretek és a szakmai továbbképzés színvonalát az iskolai rendszerû szakképzésben és a felnôttképzésben is. A szer-
vezetet 1953-ban öt európai ország alapította (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Marokkó és Svájc). A World-
Skills szervezetnek jelenleg 47 tagországa van. A szervezet céljait regionális, országos és világversenyek megrendezésével éri
el. Kétévente szervezi meg a WorldSkills versenyt, mely legutóbb, 2009-ben Kanadában került megrendezésre. Ekkor Magyar-
országot Szakács Dorina fodrász- és Németh Nikolett kozmetikusversenyzô, és szakértôként Kovács Beáta kozmetikusmester
és Arató Krisztián világbajnok fodrászmester képviselte.
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A válogató versenyre

a jelentkezési határidô:
2011. április 10.


