Hana Mirosničenková – Kosmetika ORIS
Původním

povoláním

jsem
vychovatelka,
vystudovala
jsem
střední
pedagogickou školu. Po ukončení studia jsem však
pracovala v chemických závodech. Před skončením
mateřské dovolené v roce 1991 jsem se rozhodla, že
chci změnu a začala jsem prodávat kosmetiku. V té
době byla dost velká poptávka po nových produktech
a těch kosmetických a zkrášlovacích zejména.
Protože mě práce s kosmetickými přípravky bavila a
protože si mí zákazníci často mysleli, že jsem
kosmetička a chtěli po mě rady a konzultace, začala
jsem se v oblasti kosmetiky, péče o obličej i tělo
vzdělávat.
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Nastoupila na soukromou školu v Praze, kde jsem studovala kurz „Kosmetické
služby a péče o pleť“. Po absolvování kurzu jsem si uvědomila, že by mě práce
kosmetičky opravdu bavila a tak jsem po práci chodila na praxi do
kosmetického
salonu
a
k tomu
dále
prodávala kosmetiku. Po ukončení praxe a
získání potřebného vzdělání jsem v roce
1992 získala živnostenský list na živnost
„kosmetické služby“ a začala tvořit svou
klientelu.
Zaměstnancem jsem byla do ledna 1993,
kdy už jsem měla déle než rok svou
provozovnu, klientelu a nebála jsem se
ukončit pracovní poměr a být samostatně
výdělečně činná. V té době již jsem své
podnikání při zaměstnání nezvládala (kromě
provozování kosmetických služeb jsem i
nadále prodávala kosmetické přípravky,
takže jsem měla vlastně 3 zaměstnání).
Webové stránky kosmetického salonu ORIS
http://oriskosmetika.webnode.cz/;

Celá rodina mi pomáhala, protože jsme v té době měli dvě malé děti. Pomoc od
nejbližších pro mě byla nepostradatelná a bez ní bych si rozjezd podnikání
nemohla dovolit. Nejprve to bylo dojíždění do Prahy na školu tři dny v týdnu a
pak práce v salonu po odpoledních a večerech a do toho práce v Chemických
závodech. Manžel se střídal s našimi rodiči v hlídání a já pracovala každý den od
rána do večera. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se nám podařilo sladit
pracovní život s rodinným. Dnes jsem za to všem moc vděčná.
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Celých 21 let podnikání, i přes troje stěhování, jsem stále v jedné ulici. Práce
mě baví i po tolika letech. Neustále se dál vzdělávám. Miluji nové věci. Po celá
leta se setkávám s úžasnými ženami z Litvínova a okolí a chci jim přinášet
příjemné zážitky z kosmetického ošetření a chvilku relaxace, kdy mohou
zapomenout na své povinnosti a stres. Některé ženy, ale i muži, ke mně chodí
celých těch 21let a jsou mými pravidelnými a stálými klienty. Jejich věrnosti si
vážím a je pro mě známkou toho, že dělám svou práci dobře a že i oni cítí, že
vše co dělám je děláno s láskou a že mě má práce baví a naplňuje i po tolika
letech.
Poslední tři roky už znají zákaznice i mou dceru, která si udělala rovněž
kosmetický kurz a kosmetiku má jako koníčka. Snad jí tato práce nadchne
minimálně stejně jako mě a budu jí jednou moci předat svojí praxi a svůj
kosmetický salón. Vím, že v dnešní době je podnikaní těžké, ale věřím, že se
vše zas obrátí v dobré a i malí živnostníci budou mít perspektivu.
Velice potěšena jsem vyla rovněž z ocenění, které jsem získala v lednu 2013
v rámci projektu „Příležitost“, kdy jsem získala 2. místo v kategorii fyzické
osoby v soutěži nejlepších podnikatelek měst Litvínova a Meziboří za rok 2012. I
to beru jako důkaz toho, že to co dělám, dělám dobře a s láskou a vrací se mi
všechen ten čas a investice, který jsem svému podnikání obětovala.
Potenciálním podnikatelkám bych
ráda řekla, ať nepodceňují pomoc
svých blízkých, ať se nebojí říct si o
pomoc. Ženy nemusí vše zvládat
samy. Pokud mají kolem sebe
milující
rodinu,
rozdělením
rodinných povinností budou všichni
rovnými partnery a určitě si žena
najde čas na podnikání, rodinu i své
vlastní koníčky. Spokojená žena je
pak
i
spokojenou
matkou,
pracovnicí, manželkou a přítelkyní.
Hana Mirosničenková získala 2. místo v soutěži
podnikatelek měst Litvínova a Meziboří za rok 2012
v kategorii fyzické osoby; zdroj: Projekt Příležitost (www.lvsprilezitost.cz)
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Telefon: +420 775 672 517

2

