Aprīļa mēneša studente – RENĀTE GRUNDBERGA
Renāte šobrīd Koledžā mācās 3. kursā un līdz brīdim, kad viņa saņems diplomu, vēl
jāpārvar tikai eksāmeni. Aprīļa mēneša studente atzīst, ka laiks Koledžā ir paskrējis
nemanot. Profesija – skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā – Renāti vienmēr ir
uzrunājusi, bet, kā daudziem no mums, savi sapņi vienmēr šķita utopiski, tas gan tikai līdz
brīdim, kad tos sasniedz! Studente atzīst, ka pirmās iemaņas jau tika iegūtas pirms
Koledžas skaistumkopšanas nozares piedāvātos kursos, kad viņa saprata – tas viņai patīk
un vēlas to darīt profesionālā līmenī. Kā apgalvo Renāte – tā kā pēc horoskopa viņa ir
Mežāzis, un zīmei ir raksturīga spītība un mērķtiecība, šādas rakstura īpašības lieliski
noderēja!
1. Ko, Tavuprāt, nozīmē būt skaistumkopšanas spciālistam kosmetoloģijā?
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā - ir universāls cilvēks. Šīs profesijas pārstāvei ir
izcili jāprot savs amats, ir jābūt psihologam, draugam, jārunā vairākās valodās, jānodarbojas ar
reklāmu, menedžmentu, un, ne mazāk svarīgi, pašai vienmēr jābūt līdzsvarā un skaistai.

2. Kā Tu vērtē konkurenci skaistumkopšanas nozarē?
Konkurence ir visās profesijās. Jautājums, cik pats jūties pārliecināts par sevi un savām
prasmēm. Viss ir atkarīgs tikai no Tevis paša - no attieksmes! Mūsdienās cilvēki ir noilgojušies
pēc miera un kaut kā īsta.

3. Kāda, Tavuprāt, ir karjeras izaugsme skaistumkopšanas nozarē?
Izaugsmes iespējas ir ļoti plašas, sākot jau ar to, kura sfēra kosmetoloģijā būs Tavējā. Nu, un
tad ir jāsāk, ar maziem solīšiem uz lielākiem mērķiem. Neviens jums nevar pateikt, viss, pietiek,
tagad tālāk vairs nedrīkst! Atkarīgs tikai no paša speciālista, bet iespējas ir!

4. Kāds ir Tavs sapnis attiecībā uz izvēlēto profesiju? Ko Tu vēlies sasniegt?
Sapņus jau tā nevar visiem stāstīt! Protams, kā jau vairumam speciālistu, arī man gribētos ar
laiku savu uzņēmumu. Nemāku vēl pateikt kādu tieši, bet zinu to sajūtu, kādai būtu jābūt šajā
vietā!

5. Vai Tu jau darbojies praktiski? Ja jā- vai ir grūti izveidot savu klientu loku?
Jā, es strādāju pati savā kabinetā. Klientu loks veidojas pakāpeniski, bet neteikšu, ka grūti,
drīzāk viegli. Kārtējo reizi jāsaka - viss atkarīgs no Tevis paša. Kādas emocijas Tu dosi klientam,
ar tādām viņš aizies. Ja tās būs bijušas labas, tad viņš atgriezīsies!

6. Kas ir Tavs mīļākais studiju priekšmets, kāpēc?
Mans mīļākais priekšmets - laikam jau fizioloģija un praktiskās nodarbības.

7. Vai zināji, ka Koledža ir ieguvusi Erasmus+ hartu, kas nozīmē vēl plašākas un
daudzveidīgākas iespējas studentiem un pasniedzējiem? Kā Tu vērtē mobilitātes
iespēju, cik aktuāli tas ir Tev?
Jā, esmu dzirdējusi par Erasmus + hartu, bet neesmu interesējusies par to vairāk. Pastudēšu to
sīkāk. Domāju, ka meitenēm tā ir lieliska iespēja jebkurā gadījumā!

8. Arī CIBTAC starptautiskā akreditācija sniedz iespēju pēc eksāmenu nokārtošanas
strādāt vairāk kā 23 pasaules valstīs, vai izmantosi šo iespēju? Kāpēc?
Par CIBTAC esmu dzirdējusi mazāk, bet arī būs jāpainteresējas. Iespējams, ka šis varētu būt pat
man interesantāk, jo tūlīt jau diploms kabatā būs, tāpēc laiks, lai dotos ceļā ar Erasmus+ man
ir mazāks.

9. Lasītāji būtu pārsteigti uzzināt, ka…. (te var minēt par sevi kā personību, faktu no
skaistumkopšanas vai pilnīgi jebko citu, kas nāk prātā)
Lasītāji būtu pārsteigti uzzināt, ka esmu pabeigusi arī interjera dizainu. Šīs iemaņas man lieliski
noderēja sava kabineta iekārtošanā.

