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Nabywca dewocjonaliów 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza Nabywca dewocjonaliów utrzymuje zapas dewocjonaliów i książek, 

do zakupu przez parafian. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Organizuje konsygnacje i zakup dewocjonaliów z dystrybutorami. 

 Komunikuje wszelkie niezbędne informacje Sprzedawcy dewocjonaliów. 

 Utrzymuje szczegółowy budżet wszystkich zakupionych i sprzedanych dewocjonaliów. 

 Przygotowuje roczny raport budżetowy dla proboszcza. 

 Utrzymuje i kontroluje spis wszystkich dewocjonaliów. 

 Jest odpowiedzialny za właściwe zarządzanie rachunkiem bankowym dla dewocjonaliów. 

 Musi podać podsumowanie konta bankowego i saldo, na prośbę proboszcza. 

 Ustala ceny wszystkich artykułów religijnych. 

 Współpracuje z Parafialną radą finansów. 

 Zwraca niesprzedane artykuy do konsygnacji do dystrybutora( -ów). 

 Stara się nabyć dewocjonalia, porządane przez parafian. 

 We współpracy ze Sprzedawcą dewocjonaliów układa artykuły religijne w witrynie. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwa w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest zarejestrowany w parafii. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Ma podstawowe umiejętności księgowania. 

 Doświadczenie w handlu detalicznym i/lub zakupach jest atutem. 

 Ma świadomość potrzeb i interesów parafian. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest uczciwy, godny zaufania i niezawodny. 

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Ma należyty szacunek i cześć dla dewocjonaliów i ich duchowego znaczenia. 
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 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii i szkolenia przez poprzedniego Nabywcę 

dewocjonaliów. 
 

 Grupa uczestników 

Parafianie i Sprzedawca (-y) dewocjonaliów. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia.  

 

 Korzyści i warunki pracy 
Będzie rozwijać umiejętności handlu detalicznego, zakupów i rachunkowości. 

Możliwość pracy społecznej i nabrania doświadczenia do wykorzystania w szkole bądź dla 

awansowania kariery. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagające zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień/___ 

miesięcznie. 

Musi być w stanie podróżować do dystrybutorów. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Nabywca dewocjonaliów  

 

obecnie praktykowane w ________________________________________. 

                                                                      (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


