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Munkaszervezés és irányítás

13

A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:
 A virágkötészeti iparág alkalmazási területe és jellemzői, és hogyan
kapcsolódik más szakmákhoz
 A virágdíszítés alapelvei és elemei
 Egészség- és munkavédelmi jogszabályok, kötelezettségek,
dokumentáció és gyakorlat
 A munkaszervezés és a prioritások meghatározásának fontossága
 Az időgazdálkodási fontossága
 Hogyan
csökkenthetik
a
munkavégzési
gyakorlatok
a
hulladékmennyiséget és a költségeket
 Fenntarthatóság a virágkötészeti iparág vonatkozásában
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Kreatív, művészi, innovatív és találékony
 Kezdeményezőkészséget mutat
 Változó körülmények között rugalmas és reszponzív
 Technikai és elméleti tapasztalatokkal is rendelkezik
 Szakmailag folyamatosan fejleszti magát, hogy ismerje az aktuális
trendeket, új ötleteket, stílusokat és új anyagokat
 Készség új módszerek kipróbálására és a változások alkalmazására
 A munka hatékony megtervezése és megszervezése a rendelkezésre
álló erőforrások legjobb kihasználása érdekében
 Különböző méretű és összetettségű projektek megtervezése
 Az egészség-, munka- és környezetvédelmi szabályok és gyakorlatok
betartása a munka során
 Munkavégzés szigorú időkereteken belül, a határidők és célok
betartása
 Hatékony munkavégzés, kezdeményezőkészség és magas szintű
autonómia a munkavégzési módszerekben
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Az anyagok és szerszámok ápolása
A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:
 A virágok és botanikai anyagok megértése:







Minden kertészeti anyag helyes megnevezése;
Az anyagok tárolási követelményei;
Az anyagok helyes kezelése és a legmegfelelőbb
alkalmazása a projekttel összefüggésben;
A vágott virágok és növények megőrzésének módja;
A növények és botanikai anyagok szezonja;
Az anyagok betakarítás utáni kezelése

 A virágkötészetben használatos eszközök és berendezések
 Az eszközök megfelelő használata és alkalmazási módszerei
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Minden botanikai anyag helyes betakarítás utáni kezelése
A botanikai anyagok előkezelése és előkészítése a dizájnhoz
A botanikai anyagok állapotának fenntartása
A botanikai anyagok megfelelő hőmérsékleten tartása
Minden anyag megfelelő kezelése a projekthez kapcsolódóan,
beleértve a tárolóedényeket, vegyes anyagokat és a dizájnban
felhasznált egyéb anyagokat is
Az eszközök és berendezések a terméknek megfelelő kiválasztása és
használata

Üzlet és kommunikáció

8

A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:





Az ügyfél bizalmának elnyerése és fenntartása, valamint ennek
fontossága, a kiírás értelmezésén keresztül
A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
fontossága kollégákkal és más szakmákkal a termékre vonatkozóan
Empátia mutatásának képessége az ügyfél felé, valamint ennek
fontossága, a kiírás értelmezésén keresztül

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:









4

Üzletdizájn kialakítása botanikai anyagokkal, bútorok, állványok,
vázák, tárolóedények és kiegészítők felhasználásával, ahol szükséges
Az anyagok kiválasztása és használata az etikai szempontok
figyelembevételével
A megfelelő anyagok kiválasztása és használata a termékhez
kapcsolódóan
A környezeti követelmények értelmezése a termékhez kapcsolódóan
A kiírás szerinti személyiség és karakter tükrözésére irányuló kérés
tiszteletben tartása a termék vonatkozásában
Gyakorlatok, bemutatók tartása
Az ütemtervek betartásának biztosítása
A virágkötészeti munkák biztonságos előkészítése a szállításra a
termék vonatkozásában

Virágkötészeti koncepció
A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:






A kompozíció, szín, tervezés és módszerek elméletei
A témák racionális magyarázata
Aktuális trendek és divatok a virágkötészetben
Annak fontossága, hogy a virágdíszítés illeszkedjen a fizikai
környezetébe
A virágkötészetet befolyásoló kulturális különbségek, például esküvők
vagy események vonatkozásában

30

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Kiírás értelmezése
A dizájnelemek és alapelvek alkalmazása a termékhez kapcsolódóan
Annak biztosítása, hogy a tervben a botanikai anyagok dominálnak
A botanikai anyagok, tárolóedények, műszaki segédelemek/anyagok
és dekoratív kiegészítők kiválasztása a tervezett termékhez
Egy adott témát értelmező virágdíszítés létrehozása
Egy adott alkalomhoz illeszkedő virágdíszítés létrehozása
Egy adott környezethez illeszkedő virágdíszítés létrehozása, ahol az ki
lesz állítva
Hagyományos és/vagy innovatív virágdíszítés létrehozása
Érzések és üzenetek kommunikációja a dizájnon keresztül
Dominancia, kontraszt, és színkombinációk hatékony használata a
harmonikus dizájn kialakítására
Tónusok és árnyalatok szín- és pozíciókombinációinak kialakítása

Alapvető virágkötészeti munka
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A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:





Botanikai anyagok kezelése és felhasználása a virágkötészetben
Botanikai anyagok előkészítésének módja a virágdíszítésekhez
A rendezett és tiszta munkaterület fontossága
Módszeres és hatékony munkavégzés

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Tiszta és módszeres munkavégzés
A munka prioritásainak hatékony meghatározása a helyzetnek
megfelelően
A virágdíszítési dizájn kialakítása és létrehozása a termékhez
kapcsolódóan
Virágdíszítések létrehozása és botanikai anyagok kiállítása
értékesítésre különböző környezetekben
Egyéni virágkötészeti projektek létrehozása
Egy adott témát követő és értelmező virágdíszítés létrehozása
Egy, a feladathoz kapcsolódó tárgyban vagy tárgyon elhelyezett
dekoráció elkészítéséhez megfelelő módszerek kiválasztása és
alkalmazása

Helyiségek virágdíszítése
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A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:




A helyiség díszítésének jelentése, beleértve a felfüggesztést,
állványokat, térelválasztókat, rácsokat és fali díszítéseket
Hogyan befolyásolja a virágdíszítés a kívánt hatást
A hő, szellőzés és megvilágítás hatása a virágdíszítésre

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Helyiség dekorációjának létrehozása megfelelő módszerekkel és/vagy
módszerek kombinációjával
Nagy és összetett dizájn kialakítása, olyan eseményekre, mint pl.
fesztiváldizájn vagy vállalati események
Helyiségek díszítésére alkalmas módszerek használata, pl.
felfüggesztés, rácsok, fali díszítés stb.
Egy adott témát követő és értelmező virágdíszítés létrehozása

Virágdíszítési munkák növények felhasználásával
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A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:



A beltéri és kültéri díszítéshez felhasználható növények választéka
A növények ismerete:
 Helyes megnevezésük
 A növények tárolási követelményei
 A növények helyes kezelése és legmegfelelőbb alkalmazása a
dizájnhoz kapcsolódóan
 Fenntartás és ápolás a hosszú élettartam érdekében
 Ápolás és karbantartás
 A növények szezonja
 Hogyan reagálnak a növények a különböző környezetekre






Hogyan használhatók fel a növények a különböző dizájnokban
A cserepes növények különböző közegeinek felhasználása
Tárolóedények típusai a növények tartására és kiállítására
A növények felhasználásához kapcsolódó egészség- és munkavédelmi
gyakorlatok

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Dizájn létrehozása megfelelő növényekkel különböző témákra,
alkalmakra és eseményekre
 A növények ápolása a hosszú élettartamuk érdekében a felhasználás
előtt és alatt
 Megfelelő egészség- és munkavédelem a növénydíszítésekkel való
munka során
 Megfelelő tárolóedények használata a növények kiállítására és
tartására
 Megfelelő közeg használata a tárolóedényben tartott növényekhez az
adott feladathoz kapcsolódóan
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Esküvői virágdíszítés
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A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:






Az esküvők típusai és sokfélesége
Az esküvői ceremóniák kulturális és vallásos vonatkozásai
Potenciális esküvői helyszínek
Esküvőkhöz kapcsolódó témák
A kiírás hatása a virágdíszítésekre

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
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Az esküvő stílusának, méretének és jellegének megfelelő virágdíszítés
megtervezése és megalkotása a dizájnhoz kapcsolódóan
Az esküvőkön
használatos
virágdíszítések
teljes körének
megtervezése és elkészítése, esküvőre alkalmas összetett dizájn
elkészítése
A menyasszony karakterét, személyiségét, öltözékét és megjelenését
kiegészítő virágdíszítés létrehozása a dizájnhoz kapcsolódóan

Különleges virágdíszítési feladatok
A jelentkezőnek az alábbi tudással kell rendelkeznie:


A különleges feladatok köre és célja
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A kiírás értelmezése a virágdíszítési követelmények, témák és dizájn
meghatározására
 Virágdíszítési dizájn létrehozása a kiírás szerint
 A virágdíszítési feladat kivitelezésének kialakítása és áttekintése
 A folyamat minőségbiztosítása annak érdekében, hogy a kész feladat
a követelményeknek megfelelően kiváló minőségben készüljön el
 Az adott feladathoz kapcsolódó elvárások kezelése
 Munkavégzés nyomás alatt, ami a különleges vagy rangos projektek
jellemzője
Összesen
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